Verslag 13 september 2021
Aanwezig: Monique van Alphen (voorzitter), Jan van Baren, Jaap Goud, Roos Vigelius,
Jacques Daamen, Pauline de Vries, Dineke Kodde, John Struijs, Armando Hoxha, Corina
Heijstek (leden), Iris Klingeman (gast), Zita Goes (gemeente Zwijndrecht), Mariëtte
Teunissen (ondersteuner), Alberta van den Dool (notuliste)
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Welkom en korte kennismaking
De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder Ronald de Meij en Wilfred
Schultink, en opent de vergadering.
Toelichting op de ontwikkeling in de regio met betrekking tot het Sociaal
Domein door de wethouder Ronald de Meij en Wilfred Schultink, afdelingshoofd
maatschappelijke ontwikkeling; eerste gedachtewisseling nav de toelichting
Wilfred geeft een mondelinge toelichting op de veranderingen in de regio; voor
Zwijndrecht is afgesproken: primaat lokaal; de gemeente Zwijndrecht bepaalt wat
belangrijk is voor de inwoners. Wilfred schetst de historie, waarin samengewerkt
werd met Drechtsteden. Veel taken zijn op diverse plaatsen georganiseerd.
Om dit te reorganiseren, zullen vanaf oktober t/m mei 2022 kaders vastgesteld
gaan worden (Wilfred noemt Wmo-beleidsplan, armoedebeleid etc.). De gemeente
Zwijndrecht gaat zelf beslissen. In het najaar wordt gestart met het
armoedebeleid. Een goede advisering vanuit de inwoners is hierbij belangrijk. Eén
en ander moet ingaan op 1 januari 2023, als de begroting is vastgesteld.
Wilfred vraagt van de adviesraad, wat nodig is om in positie te komen, om goed
te adviseren.
Ronald vult aan, dat er veel op ons afkomt: het Sociaal Domein gaat over veel
verschillende onderwerpen. Hij benadrukt een goede verbinding met de
samenleving, om beleid op te stellen en te evalueren.
De overgang vanaf 1 januari 2022 geeft niet direct grote veranderingen, die
komen geleidelijk; dit is ook afhankelijk van de beleidsvrijheid van de gemeente.
Bepaalde zaken zijn vanuit de overheid vastgelegd. Lokaal kan ondersteuning
geboden worden.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgesproken, dat de hoop
bestaat dat er continuïteit van beleid zal bestaan.
Er wordt vooralsnog niet voorgesorteerd op financiële ruimte door een
geïntegreerde benadering van beleid. Ronald geeft aan, dat integraliteit wel de
reden is, dat meer naar lokaal wordt getrokken.
‘Sociaal’ omvat een aanzienlijk bedrag op de gemeentebegroting, dat betekent
een wezenlijke verantwoordelijkheid.
De gemeente hoopt dat er meer efficiency komt, terwijl wel kwaliteit geleverd
blijft worden. Het nieuwe beleid zal zeker voor een groot aantal jaren gaan
gelden. De nieuwe raad kan wel een stempel drukken op bepaalde richtingen.
Binnenkort wordt een planning opgesteld, die gedeeld zal worden.
Het meest krachtig is een inwonersperspectief; de gemeenteraad kijkt naar wat
uit de samenleving komt.
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Een aantal opties wordt genoemd, waar aandacht voor moet zijn in Zwijndrecht:
- Woningbouw: hofjes, gemeenschappen, waar mensen iets voor elkaar
kunnen betekenen.
- Passend bouwen: er zijn weinig voorzieningen voor
eenpersoonshuishoudens.
Er wordt meegegeven, gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Via de
gemeente kan ook aangegeven worden wat nodig is, om bv. gebruik te maken
van expertise (financiële ondersteuning). Met het oog op het te behandelen
armoedebeleid, wordt ook gewezen op laaggeletterdheid, en nieuwkomers. Ronald
roept op de verbinding te leggen met andere culturen (inclusiviteit).
Nadat Ronald en Wilfred zijn vertrokken spreekt de raad nog door over het
onderwerp.
Er wordt afgesproken eerst prioriteiten te stellen. Aan de hand van een planning
van de gemeente kan dit bepaald worden. Zita zegt toe, dit na te trekken bij de
betrokken ambtenaren. Vervolgens kan iedereen in het netwerk kijken, hoe
bepaalde informatie op te halen.
Daarnaast is er ook een eigen ‘agenda’ van de Inwonersadviesraad. Hiervoor
wordt afgesproken, dat ieder drie prioriteiten doorgeeft aan Mariëtte, die
vervolgens daarmee een lijst samenstelt met de voorzitter.
Verslag van de vergadering van 14 juni 2021: wordt vastgesteld
Voortgang Brede Adviesraad Zwijndrecht:
Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht
•
Seniorenraad
John wijst op het feit, dat er zorgen bestaan over opvolging binnen de
Seniorenraad. Er is een opvolger voor John Struijs benoemd. Jacques Daamen
gaat ook uit de Seniorenraad; deze opvolging is nog niet geregeld. Eén en ander
betekent ook voor de Inwonersadviesraad, dat naar opvolging moet worden
uitgezien.
- notulen van de Seniorenraad van 29 juni jl.
➢ Punt 9, kaart met instanties: er wordt opgemerkt, dat het lijstje met
belangrijke telefoonnummers iedere week in De Brug gepubliceerd zal
moeten worden. Ook wordt de ‘meterkastkaart’ genoemd. Dit wordt als
advies meegegeven naar de gemeente.
•
Website
De voorzitter heeft aan de teksten gewerkt. Het onderwerp Wmo is lastig te
vinden op de website van de gemeente. Er zal een advies voor worden opgesteld;
de voorzitter heeft contact met de afdeling Communicatie. De voorzitter heeft ook
rechten, om zelf de website aan te kunnen passen met actuele zaken.
Zita wijst op de gemeentegids, waar ook belangrijke telefoonnummers instaan
(zie vorig punt). De gemeentegids wordt niet huis aan huis verspreid.
•
Concept Reglement: op voorstel van de wethouders zijn de
artikelen 2.1 en 3.1 aangepast
De leden zullen nadenken over de taken van vicevoorzitter, penningmeester en
secretaris. In de volgende vergadering wordt een keus gemaakt. Er wordt
afgesproken, dat de ingangsdatum van het nieuwe Reglement 1 december 2021
wordt.
•
Vaststellen Jaarplan en begroting 2022
Het jaarplan wordt vastgesteld. In de begroting is er onderscheid tussen
voorzitter en penningmeester en de leden. De begroting wordt vastgesteld.
Mariëtte zal het jaarplan en begroting 2022 indienen bij de gemeente.
Signalen/thema’s
•
Cliëntondersteuning en leesbaarheid van de website van de
gemeente: toelichting Dineke (zie ook onderaan deze agenda)
Dineke geeft een mondelinge toelichting op de tekst. Ook in de Regionale raad is
besproken, dat er weinig bekendheid is van de onafhankelijke cliëntondersteuner.
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Dineke benadrukt dat de cliëntondersteuner er moet komen (verplichting
gemeente), en dat er meer publiciteit over moet komen.
Er wordt afgesproken dat Gert Klein Hesseling voor de volgende vergadering
wordt uitgenodigd, zodat hem vragen gesteld kunnen worden. Daarna wordt
besloten, of er een advies uit zal gaan. Dineke neemt nog contact op met de raad
van Hardinxveld-Giessendam, waar cliëntondersteuning wel goed loopt.
•
Contacten met de politieke partijen. Toelichting Jaap, John en
Dineke
Alleen Dineke heeft contact gehad met een politieke partij, naar aanleiding van de
brief. Het contact werd op prijs gesteld, het is belangrijk om vanuit de burger aan
te geven wat belangrijk is in het verkiezingsprogramma. De voorzitter en Zita
hebben vraagtekens bij contact met politieke partijen, zij vinden dit ‘schuren’. Er
wordt aangegeven, dat er aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma
worden aangereikt. Er wordt besloten deze actie te laten rusten.
•
Lokaal preventieakkoord
Roos en Pauline waren hierbij aanwezig. Er is gevraagd naar deelname vanuit de
Inwonersadviesraad in de klankbordgroep. Er wordt opgemerkt, dat dit niet een
taak is voor de raad. Roos zal dit doorgeven. Het preventieakkoord is heel breed,
er wordt nu aan een nieuw akkoord gewerkt. Er kan op persoonlijke titel
deelgenomen worden; Jaap Goud heeft deze week ook een gesprek met Diverz.
•
Uit de regio
Verslag van de Regionale Adviesraad van 5 juli jl.
Opzet Regionale Adviesraad per 2022
Verslag voorzittersoverleg van 6 september jl.
Naar aanleiding van de verslagen wordt gesproken over de nieuwe Regionale
raad. Iedere lokale raad is daarin vertegenwoordigd. De Regionale raad gaat in
overleg met de SDD. Er is geen afvaardiging meer vanuit senioren of
gehandicapten.
De gemeenteraden gaan nog keuzes maken over maatwerkvoorzieningen.
Er moet bijtijds een vervanger gezocht worden voor Jaap Goud.
Mededelingen vanuit de gemeente
Het mantelzorgbeleid wordt geëvalueerd. Jaap Goud wijst op het feit dat tijdens
corona veel op mantelzorgers werd afgewenteld, terwijl organisaties zich
terugtrokken. Dit punt zou in het nieuwe beleid meegenomen kunnen worden, als
punt van aandacht. Dineke en Roos nemen deel aan de evaluatie, en koppelen dit
terug.
Rondvraag
- De voorzitter bedankt Pauline voor de ontvangst.
- Armando wijst op hulp in het huishouden: tijdens de vakantieperiode werd
dit ingevuld met vakantiekrachten. In specifieke gevallen kon niet de juiste
zorg verleend worden. Er wordt aangegeven dat medische hulp niet door
de hulp in de huishouding wordt verleend. Eventueel kan een klacht
ingediend worden. Overigens wordt hiernaast gewezen op het tekort aan
personeel voor hulp in het huishouden en de thuiszorg.
Volgende vergadering 25 oktober 2021
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