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Beste mevrouw Van Alphen, beste Inwonersadviesraad,
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor de adviezen over de verjaardagskaart en het
hoppervervoer voor senioren die wij van de Inwonersadviesraad ontvangen hebben. Door
middel van deze brief geef ik per advies mijn reactie.
Advies 'Hoppervervoer voor senioren'
De Inwonersadviesraad signaleert dat senioren vereenzamen als gevolg van het wegvallen
van het Hoppervervoer voor alle 75+'ers. De Inwonersadviesraad adviseert daarom om het
Hoppervervoer voor alle 75+'ers in de Drechtsteden weer toegankelijk te maken.
Wij bedanken de Inwonersadviesraad voor het signaal en delen uw zorg met betrekking tot
dit punt. Het traject voor de aanbesteding van het Wmo vervoer is gestart. De aanbesteding
is een natuurlijk moment om de afspraken over het Hoppervervoer opnieuw tegen het licht te
houden. Uw advies over het herinvoeren van de Hopperpas voor 75+'ers wordt in de
aanbesteding meegenomen. De regionale Wmo adviesraad is gevraagd om te adviseren
over het totale pakket aan bestuurlijke afwegingen die gemaakt moeten worden.
De planning ziet er als volgt uit: in maart bespreken de bestuurders hoe zij het Wmo vervoer
willen vormgeven. Deze besluitvorming wordt meegenomen in het programma van eisen
voor de aanbesteding van het Wmo vervoer. Uiteindelijk zal de eventuele wijziging vanaf
januari 2023 ingaan.
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Advies 'Kaart voor jongeren die 18 jaar worden'
De Inwonersadviesraad signaleert dat het voor jongeren die 18 jaar worden lastig is om
allerlei zaken te regelen. De Inwonersadviesraad adviseert daarom om alle jongeren die 18
jaar worden een verjaardagskaart te sturen en op deze kaart te verwijzen naar Kwikstart.
Bovendien adviseert de Inwonersadviesraad om onder andere onafhankelijke
cliëntondersteuning op de verjaardagskaart te benoemen.
Sinds december 2021 stuurt de gemeente Zwijndrecht naar alle jongeren die 18 jaar worden
een verjaardagskaart1 (zie bijlage). Op de verjaardagskaart staat een checklist vermeld met
zaken die jongeren moeten regelen als ze 18 jaar worden: DigiD, verzekeringen afsluiten,
toeslagen, studiefinanciering en inschrijven woonkeus. Bovendien wordt op de
verjaardagskaart verwezen naar een webpagina van de gemeente Zwijndrecht met daarop
relevante informatie voor inwoners die 18 jaar worden (klik hier voor de website).
Zwijndrecht is dus niet aangesloten bij Kwikstart, maar heeft een eigen website.
Er is bewust voor gekozen om onafhankelijke cliëntondersteuning niet aan deze kaart toe te
voegen. Door middel van deze kaart willen wij inwoners niet aanspreken als cliënten die
hulp nodig hebben, maar als jarige inwoners. Dit advies nemen wij dus niet over. Wel wordt
er in samenwerking met de Inwonersadviesraad, het Vivera Sociaal Wijkteam en de
gemeente gewerkt aan het verbeteren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in
Zwijndrecht.
Wij horen graag van de Inwonersadviesraad of er informatie op de huidige verjaardagskaart
en/ of website ontbreekt. De input van de Inwonersadviesraad gebruiken wij graag om de
kaart en website, indien nodig, te verbeteren.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er toch
onduidelijkheden zijn, hoor ik graag van u.
Met vriendelijke groet,

Ronald de Meij
Wethouder Jeugd, WMO, Gezondheid, Onderwijs, Sport en Cultuur

1

Deze informatie is op 13 december ook gedeeld met de Inwonersadviesraad, echter hebben deze
informatie en het advies van de Inwonersadviesraad elkaar gekruist.

