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Verslag  

 

Datum: 14 juni 2021 19.30 – 21.30 uur via MS Teams 

 

Aanwezig: Monique van Alphen (voorzitter), Jan van Baren, Jaap Goud, Roos Vigelius, 

Jacques Daamen, Pauline de Vries, Dineke Kodde, John Struijs, Armando Hoxha (leden), 

Iris Klingeman (gast), Zita Goes (gemeente Zwijndrecht), Mariëtte Teunissen 

(ondersteuner), Alberta van den Dool (notuliste) 

 

Afwezig: Corina Heijstek (lid) 

 

1 Welkom en korte kennismaking 

De voorzitter zit voor de eerste keer deze vergadering voor. Zij opent de 

vergadering en geeft het bericht van verhindering door. 

Er volgt een korte kennismaking. 

2 Verslag van de vergadering van 17 mei 2021. Het verslag wordt vastgesteld. 

  

3 Voortgang Brede Adviesraad Zwijndrecht:  

• Werkwijze Adviesraad, waaronder  

Voor ondersteuning door Mariëtte Teunissen staat een bepaald bedrag. Omdat dit 

bedrag overschreden lijkt te gaan worden, terwijl de ondersteuning zeer 

gewaardeerd wordt, worden de volgende afspraken gemaakt: 

- Leden maken zelf een voorzet tot een advies. Mariëtte werkt het verder 

uit. 

- Degene die een e-mail stuurt over een bepaald punt, wordt ook eigenaar  

van dat punt en handelt dit af. Nieuwe punten worden weer in een nieuwe 

e-mail gestart, met een nieuwe eigenaar. Als besloten wordt, dat er een 

advies volgt, zie voorgaand punt. 

- De bedoeling is niet, dat er minder adviezen naar de gemeente gaan. 

- De penningmeester bekijkt de begroting, er kan eventueel bijstelling 

plaatsvinden. 

Voor wat betreft de ondersteuning door Alberta wordt afgesproken dat zij de 

vergaderingen blijft notuleren. 

- De inhoud van de gesprekken wordt beknopt vastgelegd. 

- De notulen worden als leidraad gebruikt voor het jaarverslag, dat naar de 

gemeente gaat. 

• Terugkoppeling overleg met de Seniorenraad op 27 mei jl. 

Vanuit de gemeente wordt het voordeel gezien in het versterken van elkaar, 

waarbij de groep niet te groot moet zijn, en het niet een te grote tijdsinvestering 

moet betekenen. In de Seniorenraad hebben ook afgevaardigden van de 

ouderenbonden zitting. Het blijkt in steeds lastiger te worden, om een 

afvaardiging te vinden. Inmiddels zitten er meer onafhankelijke leden in de 

Seniorenraad. 

Benadrukt wordt dat de adviesraad er is voor de leeftijd van 0 tot 100.  
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Verder wordt de ‘brede adviesraad’ gezien als een taart met punten: in de 

toekomst mogelijk ook plaats voor een jeugdraad, sportplatform, Zwijndrecht 

Dementievriendelijk etc.  

De gesprekken met de Seniorenraad worden vervolgd. Er wordt geconcludeerd 

dat samengaan een goede optie is. Er wordt verder onderzocht in welke vorm. De 

voorzitter zal met Armando Hoxha, Mariëtte Teunissen en Zita Goes dit verder 

voorbereiden. Suggesties zijn welkom via e-mail. De bespreking met de 

Seniorenraad is op 13 juli a.s. 

• Voorstel aanpassen website 

In eerste instantie wordt geprobeerd de website een ‘stap hoger’ te trekken. Later 

kan gedacht worden aan meer toegankelijkheid voor meerdere doelgroepen, en 

wat de raad voor deze doelgroepen concreet kan betekenen. 

Er worden korte zinnen gebruikt, puntsgewijs.  

Met betrekking tot een actuele pagina wordt vastgesteld, dat er duidelijke 

afstemming moet zijn met degene die de website onderhoudt. Wie een onderwerp 

behandelt in de raad, kan een stukje aanleveren. 

Naast de website is het goed om in de plaatselijke krant zichtbaar te zijn. Er 

volgen nog acties, o.a. een interview met de nieuwe voorzitter.Wordt vervolgd. 

• Vaststellen/aanvullen verdeling aandachtsgebieden 

Vanuit Heerjansdam is er geen specifieke vertegenwoordiger. Er wordt een naam 

genoemd, eventueel een kandidaat vanuit de Dorpsraad in Heerjansdam, of een 

lid vanuit de Seniorenraad. Wordt meegenomen. De bijlage wordt vastgesteld. 

• Ter informatie: de subsidie van de Wmo-adviesraad over 2020 is 

vastgesteld 

De opstellers worden bedankt.  

4 Signalen/thema’s 

a. Covid 19 

Zita Goes meldt, dat er een pilot komt met een vaccinatiebus, die in enkele wijken 

zal staan, om de drempel te verlagen. Er worden diverse opties genoemd waar de 

bus heen kan gaan: markten, moskee, vrouwengroep, wijkgebouwen. 

Contact met huisartsen wordt genoemd, als optie, en verder het opstellen van een 

flyer in diverse talen. Eventuele signalen over groepen die zich weinig laten 

vaccineren, ontvangt Zita graag via e-mail 

b. Verslag van de Regionale Adviesraad van 31-05-21 en ter 

informatie de presentatie Sociaal Domein op Koers? Van 2 juni 

2021 

Er wordt nagedacht over de vorm, waarin de Regionale Adviesraad door kan gaan 

omdat de wens is geuit, regionaal zaken te organiseren. De SDD ziet liever één 

uniforme afspraak met de zeven gemeenten, dan losse overleggen. 

Er kan ruimte voor de lokale gemeente blijven om zaken in te brengen. 

c. Hoe werken tot armoede leidt (toelichting Armando) 

Hij pleit er voor de mythe te doorbreken met betrekking tot dit punt. In de vorm 

van preventie kan al veel gedaan worden. Zita Goes merkt op dat de raad 

inmiddels ook vragen heeft gesteld over het feit, dat als men weer werkt, geen 

armoedeval moet ontstaan. Ook de SDD kent het probleem. Er wordt onderzocht, 

of werken daadwerkelijk loont. Er bestaat landelijke aandacht voor het probleem. 

De politiek is aan zet. 

d. Bekendmaken van cliëntondersteuning in Zwijndrecht 

Dineke pakt dit verder op via het wijkteam van de wijk die zij onder haar hoede 

heeft. In het voorjaar is gesproken met Gert Klein Hesseling, die voorstelde zaken 

wat betreft de wijkteams centraal aan te pakken. Er wordt afgesproken dat Gert 

uitgenodigd wordt voor 13 september a.s. 

6 Mededelingen vanuit de gemeente 

Er zijn geen mededelingen. 

7 Volgende vergadering: 13 september.  

 

 


