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Verslag 15 maart 2021 

 

 

Aanwezig: Jaap Goud (voorzitter a.i.), Jan van Baren, Roos Vigelius, Jacques Daamen, 

Joke Verhage, Dineke Kodde, John Struijs, Armando Hoxha (leden), Zita Goes (gemeente 

Zwijndrecht), Mariëtte Teunissen (ondersteuner), Alberta van den Dool (notuliste) 

 

Afwezig: Corina Heijstek en Pauline de Vries (lid) 

 

 

1 Welkom 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. 

 

19.15-19.30 uur: De griffie van de gemeente Zwijndrecht wil meer inwoners 

politiek actief maken. Een van de doelgroepen waar ze op focussen zijn inwoners 

met een beperking. De griffie wil de Inwonersadviesraad graag informatie geven 

over dit project. 

 

Ferdinand Koppejan en Wincey Randoe zijn aanwezig namens de gemeente. 

De gemeente ziet graag dat inwoners meer politiek actief worden, en daarom 

brengt Ferdinand de cursus ‘Politiek actief’ van ProDemos onder de aandacht. In 

deze cursus komt o.a. aan de orde, hoe een gemeenteraad werkt, en duurt 5 

avonden in mei en juni 2021. De gemeente wil alle doelgroepen in Zwijndrecht de 

kans geven om aan deze cursus mee te doen; niet alle doelgroepen worden 

bereikt via social media etc., vandaar dat Ferdinand het verzoek bij ons neerlegt, 

deze informatie door te geven aan de achterban. Er is een flyer, die Ferdinand 

door zal sturen. Roos Vigelius zal de papieren flyers verspreiden. 

Het uiteindelijke doel is dat meer inwoners die een afspiegeling vormen van de 

gemeente Zwijndrecht, politiek actief worden. Joke Verhage informeert naar het 

vervolg, na de cursus. Ferdinand geeft aan, dat dat aan de deelnemers is.  

Wincey voegt toe, dat het voornaamste doel is dat mensen meer in aanraking 

komen met de politiek, en bewust na gaan denken over keuzes. Meer diversiteit is 

één van de doelen. 

 

2 Verslag van de vergadering van 18 januari 2021: wordt vastgesteld. Naar 

aanleiding van: 

 Pg.3.3d, op- en afritten winkelcentrum Walburg: Zita Goes meldt, dat de 

supermarkten samen een plan zouden voorleggen aan de gemeente; zij zal 

dit natrekken. Dineke Kodde betreurt het, dat dit punt nu al een jaar loopt, 

en er geen verbetering is geconstateerd. Zita neemt dit mee, zodra zij 

informatie ontvangt stuurt zij dit door. 

 Pg. 3.3e, stoepen Heerjansdam: Zita Goes geeft aan, dat tijdens de vorige 

vergadering is gemeld, dat de gemeente dit op zou nemen met Nel Kruis. 

Omdat Joke Verhage had begrepen van Nel, dat Nel van niets wist, is toen 

afgesproken, dat zij dit zou opnemen met Nel. Inmiddels weet Joke, dat 
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Nel de reactie wel heeft ontvangen: er kan verder niets gebeuren aan de 

stoepen. Joke neemt nog even contact op met Nel, om dit af te sluiten. 

3 Voortgang Brede Adviesraad Zwijndrecht:  

a. Samengaan met de Seniorenraad 

Er wordt aangegeven, dat werd geproefd dat men op dit moment geen brede 

aansluiting ambieert; mogelijk wel op termijn. Wel zijn er afspraken gemaakt over 

samenwerking. Jacques Daamen wijst op de afspraak om halverwege dit jaar bij 

elkaar te komen als raden; hij stelt voor dit uit te tellen tot eind 2021, vanwege 

Covid-19. 

De opstap naar een gezamenlijk overleg met Woonkracht10 wordt genoemd in het 

verslag. Ook de andere woningbouwcorporaties zullen betrokken worden. Met 

name het punt appartementen voor éénpersoonshuishoudens wordt hier 

genoemd. 

b. Vaststellen verdeling aandachtsgebieden 

De gebieden LHBTI en Laaggeletterdheid staan nog open. John Struijs zal dit 

laatste gebied ook op zich nemen. Er wordt afgesproken, mochten er zich zaken 

aandienen, die betrekking hebben op een niet ingevuld gebied, dan wordt een 

oplossing gezocht. Daarbij wordt opgemerkt, dat het een dynamisch document is. 

De kandidaat voor lid Inwonersadviesraad, waar deze week door de voorzitter en 

Dineke nog mee gesproken wordt, kan eventueel toegevoegd worden aan Jeugd. 

Joke Verhage wijst op de wijkteams, waarop Dineke aangeeft, dat dit weer een 

ander lijstje betreft (wie heeft met welk wijkteam contact). Om de twee lijsten in 

elkaar te schuiven, stuurt Mariëtte dit nog rond, zodat ieder dit aan kan vullen 

met zijn/haar wijkteam.  

 

4 Signalen/thema’s 

a. Terugkoppeling gesprek wethouders op 12 februari ivm brief 

armoede en reactie  

Het doel van de Inwonersadviesraad was het punt onder de aandacht brengen. 

Ten aanzien van het onderdeel ‘bijzondere bijstand inzetten voor 18-jarigen’ is 

een omslachtig antwoord ontvangen; eventueel wordt verwezen naar SUN. 

Verder is inzet van preventieve maatregelen, om te voorkomen dat statushouders 

in langdurige armoede terechtkomen, genoemd. Door gemeentepolitiek is hier 

verder geen wijziging in aan te brengen. 

Armando Hoxha merkt op, dat armoede moeilijk te doorbreken is; niet alle 

groepen kunnen bereikt worden. In feite moeten ook onderliggende factoren 

aangepakt worden, liefst bottom up.  

De voorzitter merkt, op, dat het probleem daar nu niet mee wordt opgelost; de 

gemeente moet de vervolgstap maken, en het advies al dan niet overnemen. 

In de marge wordt gesproken over de tekorten van Zwijndrecht; Zwijndrecht 

staat niet onder curatele, na het schrijven van een herstelplan. Zita Goes merkt 

op, dat er een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening komt; vanaf 

april/mei zal dit aanvangen, dit geldt voor mensen met betalingsachterstanden 

met het oog op huur en nutsvoorzieningen. 

  

b. Brief ivm huurverlaging, 3-2-21 en reactie van Trivire/Woonkracht 

10, 22-2-21 

De Inwonersadviesraad heeft het initiatief genomen, om er op te wijzen dat deze 

situatie speelt. De woningcorporaties hebben lang tijd gehad, om passend 

huurbeleid toe te passen. Aan de andere kant hebben de woningcorporaties wel 

een fiscale toegang nodig, om zaken te kunnen beoordelen. 

c. Verslag van de Regionale Adviesraad van 1-2-21/ Toekomst van de 

Regionale Adviesraad en de positie van de lokale 

adviesraad/raden, zie bericht onderaan deze agenda 

De voorzitter geeft een toelichting, met name over Huishoudelijke ondersteuning. 

Dit gaat in de toekomst via modules, waarbij particuliere partijen ingezet kunnen 

worden. Volgens de voorzitter krijgt iemand die een indicatie heeft, en geen eigen 
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kracht heeft om zorg te dragen voor de bekostiging, vanuit de Wmo een 

voorziening. Eén en ander lijkt een verschraling te gaan veroorzaken van zorg. 

Verder lijkt het dat men voor diverse huishoudelijke ‘taken’, ook diverse hulp over 

de vloer krijgt, hoewel de voorzitter aangeeft dat dit toch één persoon blijft.  

d. Vrijwilligersbeleid : zie ‘Handreiking vrijwilligersbeleid gemeente’ 

van de Koepel 

Dineke merkt op, dat deze handreiking met de gemeente besproken zou kunnen 

worden. Armando wijst op het belang van vrijwilligersbeleid, er moet ook vanuit 

de vrijwilligers zelf gekeken worden. 

De voorzitter gaat eerst in op het feit, dat er in bepaalde hoeken weinig 

vrijwilligers zijn. Dit kan onder de aandacht van de gemeente gebracht worden. 

Zita geeft aan, dat de beleidsadviseur bezig is met evaluatie van de waardering 

van de vrijwilligers. Een eventueel advies van de Inwonersadviesraad kan nog 

meegenomen worden. Er wordt afgesproken, dat dit verder via e-mail besproken 

wordt in de komende week, om te komen tot een advies. Dineke blikt terug op 

het najaar, toen al is uitgesproken dat de waardering verschraald is. Nu wordt 

gevraagd, hoe de waardering vorm moet krijgen. De voorliggende notitie gaat 

over het stimuleren van bepaalde groepen vrijwilligers. Gezien de eerdere 

opmerking (weinig vrijwilligers in bepaalde groepen), kan dit als signaal 

doorgestuurd worden. Zita gaat navragen, of er in Zwijndrecht vrijwilligersbeleid 

bestaat1.  

e. Diverse onderwerpen 

➢ Flexibel stembureau: is praktisch niet uitvoerbaar; er wordt gewezen op 

alternatieve mogelijkheden. 

➢ Herziening voorrangsregeling huisvesting: jongeren zijn in de wijziging 

opgenomen. 

➢ Signaal: een inwoner van Zwijndrecht had o.a. een traplift nodig om naar 

huis te kunnen, vanuit De Lindonk. Dit zou een half jaar duren; als 

alternatief heeft men zelf een tweedehands traplift aangeschaft, die binnen 

twee dagen geïnstalleerd was. Het punt van de voorzitter is de enorme 

wachttijd. Dit wordt aangekaart bij de SDD in de Regionale raad. 

➢ Armando tekent een situatie van een inwoner, waarvoor een aanvraag 

HHO was ingezet; door een wijziging was de aanvraag inmiddels 

verouderd, en kon men opnieuw beginnen. Gevolg is dat er nog geen HHO 

is.   

➢ Armando wijst verder op het niet goed ingaan op een aanvraag: in plaats 

van plaatsing van een douchebak werd een keuken compleet aangepast. 

Armando stuurt de casus door naar de voorzitter. 

5 Mededelingen vanuit de gemeente  

Dineke Kodde informeert naar de werkgroep die zich bezighoudt met de 

uitwerking van het VN-verdrag. Zita geeft aan, dat begonnen moet worden met 

een nulmeting; echter, de ruimte bestaat daar nu niet voor op de afdeling.  

6 Rondvraag: 

➢ Jacques Daamen heeft met Armando de website van de gemeente 

bekeken. Die ziet er aantrekkelijk uit. Opvallend is, dat bepaalde 

zoekopdrachten niets opleverden (bv. Wmo-adviesraad). Dit is 

doorgegeven. Armando zal zijn opmerkingen nog doorgeven. 

➢ Verder wijst Jacques op inventarisatie van AED-apparatuur. Jan van Baren 

merkt op, dat onlangs bleek dat dit voldoende is in Zwijndrecht. 

 

  

 
1 Antwoord van Zita via de mail (25-3-21): we hebben in de gemeente geen specifiek beleid voor 

vrijwilligers.  
 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/Waardering-voor-vrijwilligers.pdf

