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Verslag 25 april 2022 
Locatie: Bij Boshardt, Winkelcentrum Noord, Burgemeester Jansenlaan 151 
 
Aanwezig: Monique van Alphen (voorzitter), Corina Heijstek, Iris Klingeman, Jan van Baren, Jaap 
Goud, Roos Vigelius, Jacques Daamen, Pauline de Vries, Armando Hoxha (leden); Mariëtte Teunissen 
(ondersteuner), Alberta van den Dool (notulist) 
Afwezig: Dineke Kodde, Zita Goes (gemeente Zwijndrecht) 
 

1. Welkom en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet allen welkom, en opent de vergadering. Het is de laatste vergadering 
waarbij de voorzitter en Jaap Goud aanwezig zijn. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag van de vergaderingen 
28 februari 2022 
a. Tekstueel en naar aanleiding van  

 Pg. 1.2, Dashboard Sociaal Domein Zwijndrecht: aanvullingen kunnen nog steeds 
naar Zita Goes gestuurd worden. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
b. Actiepunten 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

➢ 1312.06, signaal ‘activiteiten in buurthuizen’: Iris meldt dat dit is opgestart, samen 

met de gemeente die bezig is met een integrale website met (eenmalige) 

activiteiten. 

21 maart 2022 
a. Tekstueel en naar aanleiding van 

 Pg. 1: Iris Klingeman heeft het verslag opgesteld. 
 Pg. 1.2, dementievriendelijke gemeente: Jan van Baren meldt, dat het convenant 

gereed is; ondertekening moet nog plaatsvinden. 
 Pg. 2.3, financiën: aan de notulen wordt toegevoegd dat de penningmeester 

decharge is verleend over het boekjaar 2021. Het verslag wordt vastgesteld. 

4. Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:  
a. Hoe gaat de Inwonersadviesraad verder 
De vacatures voor voorzitter en penningmeester zijn verspreid. Voor het gesprek inzake een 
voorzitter zal Zita Goes deelnemen aan de sollicitatiecommissie; daarnaast: Iris, Armando en 
Jacques. Deze laatste drie personen voeren ook de gesprekken met kandidaten voor 
penningmeester.  
Het vormen van de stichting zal stil liggen tot de nieuwe penningmeester en voorzitter 
aanwezig zijn. Dit punt wordt ook meegenomen in de te voeren gesprekken. 
Voor Zita komt er binnenkort een opvolger vanuit de gemeente. 
Jan van Baren is bereid de komende vergadering(en) waar te nemen als ‘technisch 
voorzitter’. 
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Op 30 mei a.s. is Zita Goes aanwezig om een toelichting te geven op het herijkte minima-
beleid en input op te halen van de Inwonersadviesraad. 
b. Seniorenraad: zie verslag van 22-3-22 
Er wordt benadrukt, dat er geen brief is gestuurd naar de Seniorenraad inzake vertrek van de 
voorzitter van de Inwonersadviesraad; Jacques neemt dit mee. 
b1. Website Inwonersadviesraad 
Iris heeft de foto’s naar Mariëtte gestuurd; Mariëtte zorgt er voor dat de foto’s op de 
website1 komen. De voorzitter zal met degene die de website onderhoudt zaken afsluiten. 
Mogelijk nieuwe leden blijken op de website te kijken, om een beeld te krijgen van de 
Inwonersadviesraad. 
Mariëtte zorgt er voor dat verslagen en adviezen geplaatst worden; verder hoort zij graag als 
er meer zaken geplaatst moeten worden. 
 

5. Speerpunten: 
• Armoede 
Mariëtte stelt voor adviesraden uit Drechtsteden te vragen het advies te ondersteunen om 
sterker te staan; vervolgens wordt het naar de eigen wethouder gestuurd. Jaap geeft mee, 
dat er al aandacht voor is in de Regionale Adviesraad; in Dordrecht zou men vrij mild zijn en 
geen harde regel opstellen. Mariëtte merkt op, dat er dan sprake zou zijn van willekeur. 
Hierover wordt verder doorgesproken. Het voorstel van Mariëtte wordt overgenomen. 
Opmerking van Zita (via de mail 2-5-22): Ik weet niet wat jullie over de kostendelersnorm 
besproken hebben. Het is mogelijk wel goed om te weten dat de versoepeling van de 
kostendelersnorm ook in de gemeente de afgelopen periode een aantal keer ter sprake is 
gekomen. Het rijk is van plan om vanaf 1 januari 2023 de kostendelersnorm te versoepelen. 
Vooruitlopend daarop versoepelt Rotterdam de kostendelersnorm vanaf 1 juli 2022 (uit mijn 
hoofd). We hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook in de Drechtsteden de 
kostendelersnorm vervroegd te versoepelen. Het gaat hierbij om een groot kostenplaatsje 
(grofweg 1 miljoen voor de regio). Niet alle gemeenten uit de regio hebben hier op dit 
moment de middelen voor. Bovendien heeft de gemeenteraad besloten om de pilot van 
Rotterdam af te willen wachten en mee te gaan met de landelijke lijn. 
 
• VN-verdrag/inclusie-agenda, zie reactie op advies nieuwbouwplannen 
Er wordt afgesproken, dat Corina mee wil denken vanuit de Inwonersadviesraad; Mariëtte 
zal voorstellen dat dit digitaal kan. 

6. Signalen: 

- Jaap: signaal van Corina doorgestuurd naar de SDD inzake het digitaal verwerken 
van signalen door de SDD. 

- Jaap: het overgaan van de ene aanbieder naar de andere inzake 
maatwerkvoorzieningen gaat nogal eens mis. 

- Roos: aanwezig bij werkbezoek aan Antes Dordrecht; veel waardering voor deze 
woonvorm voor mensen met psychische en verslavingsproblematiek. 

- Jacques: de Seniorenbus rijdt voor 450 deelnemers; gerund door 104 vrijwilligers. 

- Armando: er zijn onvoldoende professionals bij het Vivera wijkteam. 

- Corina: woonde een digitale bijeenkomst bij voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid, waar koning Willem Alexander bij aanwezig was. Onderwerp van 
gesprek was het afschalen van de COVID-regels, en de gevolgen voor deze groep 
mensen. Corina ervaarde dit als een positief, warm gesprek. 

8. Volgende vergadering 30 mei 
Alberta en Mariette sluiten niet aan. 

 
1 De foto’s staan erop: Inwonersadviesraad Zwijndrecht – Adviesraad Sociaal Domein 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/
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9. Rondvraag 
➢ Iris wijst op het voorstel, waarbij (aanwezigheid bij) sociale activiteiten voor en na 

COVID-19 wordt gemeten. Er wordt opgemerkt, dat alles weer opschaalt; er wordt 
verder niets ondernomen. 

 

    


