Jaarplan 2023

Vastgesteld in de vergadering op 5 september 2023

1

1. Inleiding
Op 10 februari 2022 is het Reglement getekend en vanaf die datum zijn we officieel een
Inwonersadviesraad, met als ondertitel Adviesraad Sociaal Domein. Naast de Wmo besteden we ook
aandacht aan jeugdhulp, participatie, armoede, laaggeletterdheid, dementie, cultuur, sport en
lhbtqia+. Overigens deden we dit, informeel, al sinds 2021.
2. Taak en werkterrein
We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het brede sociaal domein,
het betreft de onderwerpen die onder punt 1 genoemd zijn. Maar het werkterrein is breed, we
kunnen niet aan alle thema’s evenveel aandacht besteden. In overleg met de gemeente hebben we
afgesproken vooral aandacht te besteden aan armoede, jeugdhulp, Wmo-maatwerkvoorzieningen,
en het VN-verdrag/inclusief beleid.
Mogelijk komen hier thema’s bij als de ontwikkelingen en/of signalen die we krijgen hierom vragen.
Daarnaast is er sinds begin 2022 een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal. Er komt
meer lokale sturing en regie. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de advisering door de lokale
adviesraden in de Drechtsteden. Zij en daarmee ook wij kunnen, vanuit de lokale kaderstelling, aan
het begin van het beleidsproces al input geven voor een beleidsdocument.
Betrekken van inwoners
In het nieuwe raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’ van de gemeente Zwijndrecht wordt
aangegeven dat de gemeente inwoners actief wil betrekken. We zijn hier blij mee. Door goed naar
inwoners te luisteren en hen te betrekken bij het beleid, zal dit beleid en de uitvoering beter
aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Ook hier willen we onze bijdrage aan leveren.
3. Leefwereld van de inwoners
Bij de advisering gaan we steeds uit van de brede leefwereld van de inwoners van Zwijndrecht. Zij
zijn niet geïnteresseerd in wetten en schotten. Een groep inwoners heeft, tijdelijk of levenslang, hulp
en/of ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in de samenleving en zij willen zoveel mogelijk
de regie over hun eigen leven behouden.
Een groep biedt juist hulp en ondersteuning als mantelzorger, vrijwilliger of als betrokken burger. De
Inwonersadviesraad neemt ook hun tips, behoeften en knelpunten mee.
4. Signalering
Om proactief signalen op te halen is het belangrijk dat we goede contacten hebben. Zowel met
inwoners die zorg/ondersteuning nodig hebben als met belangenorganisaties/ cliëntenraden en
professionals. We blijven hierin investeren.
Ervaringen ophalen
Ervaringen ophalen vormt de kern van ons werken. De leden hebben allemaal meerdere thema’s en
een wijk als aandachtsgebied, zie ook punt 10. Elk lid haalt actief ervaringen op met betrekking tot
zijn/haar thema’s. We bespreken de opgehaalde signalen in de vergadering en bepalen wat we
ermee doen. Dat kan leiden tot een nader onderzoek of we besluiten de signalen en de tips voor
verbetering te bespreken met de betreffende ambtenaar. Op deze manier blijven de lijnen kort. De
signalen en tips gebruiken we natuurlijk ook bij de advisering over beleidsstukken. Omdat we al in
een vroeg stadium onze signalen/tips delen, kunnen die meteen meegenomen worden.
Website
Naast de persoonlijke gespreken die we als leden hebben met inwoners en organisaties willen we
ook de website benutten voor contacten. Op de website laten we zien wie we zijn en wat we doen.
We willen de website gebruiken om ervaringen op te halen, bijvoorbeeld via een poll. Dit pakken we
in 2023 op.
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5. Deelname aan bijeenkomsten/deskundigheidsbevordering/scholing
Ook in 2023 blijven we deelnemen aan plaatselijke en regionale bijeenkomsten, zoals de
bijeenkomsten die georganiseerd worden door de gemeente zelf. Verder nemen we deel aan de
regionale bijeenkomsten over beschermd wonen en de jeugdhulp. Enerzijds om onze kennis te delen,
anderzijds om kennis op te halen. In het kader van deskundigheidsbevordering en ervaringen
ophalen, gaan we in gesprek met experts/ervaringsdeskundigen of we nodigen hen uit voor onze
vergaderingen. Daarnaast willen we in 2023 een dag(deel) besteden aan scholing. Het onderwerp
wordt begin 2023 vastgesteld.
6. Deelname aan overleggen
Vanuit de Inwonersadviesraad nemen we deel aan de volgende overleggen.
Regionale Adviesraad Drechtsteden
De Inwonersadviesraad is met één lid vertegenwoordigd in de Regionale Adviesraad Drechtsteden.
De ontwikkelingen binnen de Regionale Adviesraad zijn een vast punt op de agenda. Signalen over
maatwerkvoorzieningen die we in Zwijndrecht horen, neemt dit lid mee naar de Regionale
Adviesraad.
Seniorenraad
Een lid van de Adviesraad is tevens lid van de Seniorenraad. Hij zorgt voor de verbinding en delen
signalen die voor beide adviesraden van belang zijn. We wisselen, in ieder geval, de verslagen uit.
Verder kan de Seniorenraad een verzoek indienen bij de Adviesraad om mee te denken over een
onderwerp. Andersom kunnen wij ook advies vragen aan de Seniorenraad.
7. Samenwerking met de gemeente
In 2023 zetten de goede samenwerking met de gemeente voort. Suzanne Visser is als
contactambtenaar meestal bij de vergaderingen aanwezig. Zij voorziet ons van informatie en vormt
de ‘linking pin’ met de ambtenaren en het college. Zoals we onder punt 3 al hebben aangegeven,
bespreken we de signalen en tips die we ophalen met de betreffende ambtenaren.
Afhankelijk van het onderwerp blijven we ook komend jaar ambtenaren uitnodigen om een
toelichting te geven of zij geven zelf aan met ons in gesprek te willen. Daarnaast nodigen we de
verantwoordelijk wethouder, de heer De Meij, een paar keer uit om aan te sluiten bij onze
vergaderingen, meestal naar aanleiding van een signaal. Daarnaast geeft de wethouder ook zelf aan
met ons in gesprek te willen.
8. Ondersteuning
De verslagen van de vergaderingen worden gemaakt door Alberta van der Dool en Mariëtte
Teunissen van Zorgbelang Inclusief geeft beleidsmatige ondersteuning. In 2023 willen we deze
ondersteuning voortzetten.
9. Vergaderingen
We vergaderen in 2023 tien keer. Er worden twee inhoudelijke vergaderingen gepland. Het thema
moet nog vastgesteld worden. Bij deze vergaderingen is er geen ondersteuning.
10. Samenstelling
De samenstelling ziet er nu als volgt uit:
Lid
Max van de Pol,
voorzitter

Aandachtsgebied

Wijk
Heerjansdam

Zahra Bouzidi -

Armoede en migranten

Kort Ambacht
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Bouzid
Jan van Baren

Cliëntenraden, dementie

Kort Ambacht

Jacques Daamen,
Penningmeester

Seniorenraad, cultuur, sport

Walburg

Corina Heijstek

Inwoners met een fysieke beperking

Zwijndrecht breed

Armando Hoxha

Inwoners met een psychische beperking,
jeugd, armoede, participatie
Jeugd

Zwijndrecht breed

Inwoners met een verstandelijke beperking,
mantelzorgers
Inwoners met een psychische beperking,
mantelzorgers
Jeugd, vrijwilligers, armoede

Heer Oudelands Ambacht,
Nederhoven
Centrum, Noord

Iris Klingeman
Dineke Kodde
Roos Vigelius
Pauline de Vries

Noord, Nederhoven
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