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Verslag 30 mei 2022 
Locatie: Bij Boshardt, Winkelcentrum Noord, Burgemeester Jansenlaan 151 
Aanwezig: Jan van Baren, Armando Hoxha, Roos Vigelius, Pauline de Vries, Zita Goes 
Afwezig met kennisgeving: Dineke Kodde, Jacques Daamen, Iris Klingeman, Corine Heijstek 
 

1. Mededeling Jan: Convenant Zwijndrecht Dementie Vriendelijk is afgesloten. 
2. Toelichting Herijking van het minimabeleid door Zita. 

Punten vanuit de Inwonersadviesraad: de uitgangspositie van de herijking moet niet alleen 
uit democratie (Nibud) moet zijn, maar beleid op de situatie van de inwoners, bijvoorbeeld 
inwoners met gezondheidsproblemen in de bijstand. Zita doet navraag bij de SDD of er 
bekend is hoeveel chronisch zieken er in de bijstand zitten.  Voor minima die geen 
bijstandsuitkering krijgen is er vaak onwetendheid over de regelingen die er zijn en een 
drempel om vergoedingen aan te vragen.  
PMB met kinderen: extra geld toekennen of een pas waarmee extra activiteiten gedaan 
kunnen worden. Voor minima met kinderen van 18 – 21 jaar extra PMB. 
Mededelingen van Zita:  

• In het najaar komen er energieadviseurs. Deze adviseren de inwoners thuis over 
besparingen over het gebruik van bijvoorbeeld tochtstrippen, lampen, etc. en kijken 
naar de energieleveranciers wanneer dit gewenst is. De gemeente is financieel niet 
verantwoordelijk voor energiezuinige renovatie. 

• Vanaf 1 augustus is Suzanne contactpersoon vanuit de gemeente. 
3. Stand van zaken werving voorzitter en penningmeester 

Er is gekozen voor Max van de Pol als voorzitter. Hij wordt uitgenodigd voor de volgende 
vergadering. Jacques Daamen wil tot 2024 penningmeester zijn. Dit waarderen wij zeer. 

4. Bijeenkomsten 
- 1 juni => Thema-avond “Communicatie” Gemeente Zwijndrecht (Armando & Roos gaan) 
- 9 juni => Thema-avond “Wmo/ participatiewet” (Roos, Armando & Pauline gaan) 
- 28 juni => digitale bijeenkomst adviesraden ZHZ “verordening beschermd wonen en 
beleidsregels Beschermd Wonen (Roos sluit aan) 

5. Signalen 

• Een aantal vrijwilligers gaf negatieve reacties op de aangeboden activiteiten voor de 
week van de vrijwilligers. Andere vonden het juist geweldig, er was voor elk wat wils.  

• De bibliotheek heeft door de prijsverhogingen maar 10 opzeggingen.  
 

 


