Verslag 28 februari 2022
Aanwezig: Monique van Alphen (voorzitter), Jan van Baren, Jaap Goud, Roos Vigelius, Jacques
Daamen, Pauline de Vries, Dineke Kodde, Armando Hoxha (leden); Zita Goes (gemeente Zwijndrecht),
Mariëtte Teunissen (ondersteuner), Alberta van den Dool (notulist)
Afwezig: Corina Heijstek en Iris Klingeman
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Welkom en vaststellen van de agenda
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Speciaal welkom voor Kim Visser
(gemeente Zwijndrecht) en Mariëlla van Sprundel (OCD), zij zijn aanwezig t/m agendapunt 2.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Armoede en Dashboard Sociaal Domein Zwijndrecht (toelichting door Kim Visser van de
gemeente)
In de introductie gaat Kim in op het Deltaplan armoede, dat gevolgd is door het
Transformatieplan Sociaal Domein in 2020. Uiteindelijk wordt gewerkt naar meer sturing en
grip op het Sociaal Domein. De gemeente gaat met de gemeenteraad in gesprek, ook met
professionals. Kim zet uiteen, waarom dit via een dashboard wordt georganiseerd. Er wordt
van data gebruik gemaakt voor aansturing; en het gebruik van zorg en ondersteuning kan
hiermee gevolgd worden.
Mariëlla laat de leden meekijken in het dashboard, en laat zien welke mogelijkheden er zijn.
Het dashboard is ontwikkeld met de gemeente Zwijndrecht, de sociale dienst etc.
Vanuit de Inwonersadviesraad wordt gewezen op leeftijdscategorie in relatie tot
uitkeringsgerechtigden. Boven 69 jaar is niet terug te zien in de kaart. Er wordt benoemd dat
deze categorie wel met kwijtscheldingen, Wmo-voorzieningen etc. te maken kunnen hebben.
De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en pseudoniem gemaakt.
De WOZ-waarde kan gerelateerd worden aan bepaalde problematiek. Het percentage sociale
huurwoningen in Zwijndrecht is in vergelijking met andere plaatsen hoog.
Als uit het dashboard opvallende zaken naar voren komen, wordt dit verder onderzocht, en
wordt gekeken wat nodig is in de buurt. De professionals en woningbouwcorporaties worden
hierbij betrokken. Als voorbeeld wordt ingezoomd op alleenstaanden en alleenstaande
ouders, waar een opvallend verschil is te zien. De vraag is of hier een effect ligt van
meeverdienende kinderen. Ook wordt besproken of er genoeg woningen zijn met lage
huurprijzen. Op basis van deze data kan beoordeeld worden, welke huizen gebouwd moeten
worden. Ook wordt bevorderd dat de juiste mensen naar de juiste huizen doorstromen.
Het is mogelijk dat variabelen worden toegevoegd aan de achterkant van het dashboard,
afhankelijk van bronnen en systemen. In de toekomst wordt gedacht aan het toevoegen van
veiligheidsgegevens en gezondheidsgegevens.
De vraag aan de Inwonersadviesraad is, welke gegevens graag gezien worden. In de
toekomst wordt gedacht aan mogelijkheden voor o.a. de raad, tot toegang tot het
dashboard. Welzijn en welbevinden zijn gegevens die lastig te meten en in te voeren zijn. Het
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moet op de juiste manier bevraagd worden. Er wordt meegegeven met zorg en aandacht
met de gegevens om te gaan. Via mail of een advies kan de Inwonersadviesraad aanvullingen
melden.
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5.

Zita Goes geeft cijfermatig inzicht in de armoedeproblematiek’. Het blijkt dat in bepaalde
buurten deze problematiek zeker speelt. De cijfers maken het mogelijk gericht interventie in
te zetten.
Uit de gegevens blijkt, dat veel jeugdigen te maken hebben met armoedeproblematiek. Er
wordt opgemerkt voorzichtig te zijn met deze cijfers, omdat het stigmatiserend kan werken.
Daarom is het goed om bv. tweemaal per jaar de Inwonersadviesraad op de hoogte te
stellen, met uitleg. Als voorbeeld noemt Jaap groepen waar zaken landelijk zijn veranderd in
de afgelopen tijd: Wajong en chronisch zieken. Het is goed om inzichtelijk te krijgen welke
effecten dat heeft.
De gemeenteraad zal het minimabeleid opnieuw vaststellen; het heeft veel keuzemogelijkheden om te sturen. De Inwonersadviesraad kan hierover meedenken; vragen
kunnen gemaild worden via Zita Goes.
Verslag van de vergaderingen
13 december 2021 Het verslag wordt vastgesteld.
17 januari 2022 Het verslag wordt vastgesteld.
Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:
a. Seniorenraad
Ter informatie advies Seniorenraad inzake veerdienst Zwijndrecht-Dordrecht
Jacques meldt, dat er twee reacties van de gemeente zijn gekomen op adviezen:
- Verspreiding gemeentegids: dit wordt niet aangepast
- Communicatie vervoer: de meeste informatie staat op de website van de SDD. Het
punt over de veerpont naar Hooikade loopt nog.
Vorige week is er vergaderd, er wordt een advies over armoede opgezet, dat nog met de
Inwonersadviesraad gecommuniceerd wordt. Vijf kandidaten hebben zich gemeld als lid van
de Seniorenraad, waarvan twee of drie personen daadwerkelijk verder gaan.
b. Financiën
Jan van Baren en Jacques Daamen vormen de kascommissie, binnen een week zullen zij de
controle uitvoeren. De subsidie kan dan verantwoord worden naar de gemeente. John Struijs
maakt nog een overzicht van de uitgaven tot nu toe.
c. Nieuwe leden
- Voordracht nieuw lid. Toelichting Dineke
Dineke geeft verslag van het gesprek, dat positief verliep. Zij wil met de voorzitter de
kandidaat voordragen. Er wordt afgesproken dat de kandidaat één of twee vergaderingen
bijwoont, waarna een beslissing valt.
d. Stand van zaken stichting
De voorzitter, Dineke, Armando en Mariëtte zijn meegenomen in zaken rondom het opzetten
van een stichting. Op dit moment is de Inwonersadviesraad onbeschermd voor de wet, en
wordt aangeraden een stichting te vormen. Er is een verzekering binnen de gemeente
Zwijndrecht die ook bestuurlijke aansprakelijkheid dekt, aldus Zita Goes.
Binnen een stichting kan gewerkt blijven worden, zoals nu het geval is. De adviseur
adviseerde een penningmeester aan te stellen vanuit de stichting zelf. De taak van secretaris
wordt belegd bij Mariëtte.
Speerpunten:
•
Regionale Adviesraad Drechtsteden
Verslag van de vergaderingen van de Regionale Adviesraad van 10, 24 januari en 21
februari
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De meeste 75plussers die een indicatie voor vervoer hebben aangevraagd, hebben dit
gekregen; 2 % van de 75plussers niet, hier wordt nog een oplossing voor gezocht.
•
Jeugdhulp
Advies verordening jeugdhulp, 2-2-2022 en reactie, 14-2-22
Reactie op advies verjaardagskaart en kaart. Hebben we aanvullingen?
Dineke heeft al een aanvulling verstuurd via e-mail; dit is opgenomen in het concept advies.
Andere aanvullingen kunnen deze week nog doorgegeven worden.
Wanneer de verjaardagskaart precies verstuurd wordt is niet bekend. Het zou goed zijn, als
juist de ouders vroegtijdig op de hoogte worden gesteld, los van de verjaardagskaart.
•
Cliëntondersteuning
Dineke heeft nog niets gehoord van Simon Kok, die eind februari met ideeën zou komen.
6.

Volgende vergadering 21 maart Mariëtte nodigt de vertegenwoordiger van Alzheimer
Nederland uit.
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