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Verslag 5 september 2022 
Locatie: Bij Bosshardt, Winkelcentrum Noord, Burgemeester Jansenlaan 151 
 
Aanwezig:  Jan van Baren, Zahra Bouzidi, Jacques Daamen, Armando Hoxha, Max van de Pol 
(voorzitter), Roos Vigelius, Pauline de Vries, (leden); Zita Goes en Suzanne Visser (gemeente 
Zwijndrecht), Alberta van den Dool (notulist) 
Afwezig: Dineke Kodde, Iris Klingeman, Corina Heijstek, Mariëtte Teunissen  (ondersteuner 
Zorgbelang Inclusief) 
 

1. Welkom, kennismaking met Suzanne Visser, de opvolger van Zita 
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering; de berichten van verhindering 
worden doorgegeven en de agenda wordt vastgesteld.  

2. Verslag en actielijst van vergadering 27 juni 2022 
a. Tekstueel en naar aanleiding van  

 Pg. 2.3c, naar aanleiding van stand van zaken stichting: de voorzitter heeft met 
Jacques een afspraak in september; Mariëtte heeft informatie aangeleverd vanuit 
andere adviesraden. Op basis van deze info zal overlegd worden, en de komende 
vergadering volgt een voorstel. 

 Pg. 2.4b, armoede: punt komt terug in de vergadering; een verbinding tussen 
inwoners in nood en de lokale overheid/hulpinstanties zal besproken worden. 

 Pg. 2.4d, lid Regionale Adviesraad: de voorzitter heeft zich aangemeld; op 26 
september is de eerste vergadering. 

 Pg. 3.5, afvalbeleid: de gemeente zal hier in september op terugkomen. De voorzitter 
heeft dit kort aan de orde gesteld bij de wethouder; komt terug op de agenda. 

 Pg. 3.6, kennismaking met Suzanne Visser, gemeente Zwijndrecht: Suzanne stelt zich 
kort voor, zij is de contactambtenaar voor de Inwonersadviesraad, vanuit het team 
maatschappelijke ontwikkeling. Ook voor de Seniorenraad zet zij zich in. Inclusie, 
communicatie en participatie zijn de zaken waar zij zich mee bezig houdt. Zita zal 
voor wat betreft het onderwerp ‘armoede’ nog aanspreekpunt blijven. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
b. Actiepunten 

➢ 2802.01, extra gegevens via Dashboard: Zita geeft aan dat gegevens inzake 
‘loonwaarde’ ontwikkeld worden, en op het dashboard komen te staan. 

➢ 2706.02, vacature secretaris: Jan van Baren stelt zich beschikbaar. De leden gaan 
unaniem akkoord. 

➢ 2706.05, uitnodigen Simon Kok: via Suzanne wordt gevraagd of Simon in de 
vergadering van oktober aanwezig kan zijn. 

3. Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:  
a. Vaststellen jaarplan en begroting voor 2023 voor de Inwonersadviesraad  

Het concept Jaarplan wordt besproken. Desgevraagd geeft de voorzitter aan, dat belangrijke 
punten zijn genoteerd; vervolgens kan er een prioriteit aan gegeven worden. Dit tijdpad 
zullen de voorzitter, Suzanne en Mariëtte verder bespreken. 
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Het Huishoudelijk Reglement komt terug bij de opzet van de stichting; hierin worden zaken 
geregeld die niet in de statuten komen te staan. 
In de inleiding van het Jaarplan staat aan welke terreinen de Inwonersadviesraad aandacht 
besteedt. Afhankelijk van ontwikkelingen kan dat wijzigen. 
Er wordt op de speerpunten van de Inwonersadviesraad gewezen, en daarnaast wordt 
opgemerkt, dat de gemeente meer samen wil gaan werken met inwoners. Op basis daarvan 
wil men beleid opstellen. De Inwonersadviesraad heeft een belangrijke rol, aldus de 
wethouder. In deze samenhang worden prioriteiten opgesteld. 
Op voorstel van Jan wordt ook ‘dementie’ opgenomen in het jaarplan. Jacques noemt het 
onderwerp ‘scholing’, dit wordt ook toegevoegd. 
Met deze opmerkingen wordt het Jaarplan 2023 vastgesteld. 

b. Seniorenraad: 
De Seniorenraad heeft het Jaarplan ingediend; er wordt 11 keer vergaderd; de raad is weer 
compleet. Men gaat voor bruikbare advisering aan het college, en meer samenwerking met 
de Inwonersadviesraad. De voorzitter zal namens de Inwonersadviesraad een vergadering 
van de Seniorenraad bijwonen. 

c. Financiën: 
Jacques heeft de begroting met John Struijs doorgenomen.  
De kosten voor het opzetten van een stichting lijken wat krap begroot. De gemeente kan 
gevraagd worden, mee te denken, als het niet binnen de begroting van de 
Inwonersadviesraad zelf past. Ook is er een jurist binnen de gemeente aanwezig. 
Voor 1 oktober a.s. moet de begroting bij de gemeente liggen. 
De begroting 2023 wordt met genoemde opmerkingen vastgesteld. 

d. Terugkoppeling overleg van Max met wethouder Ronald van der Meij op 24 
augustus 

In aanwezigheid van Suzanne en Zita heeft de voorzitter met de wethouder gesproken. 
De kern van het gesprek: de gemeente wil samenwerken met de inwoners, en bij besluiten 
de inwoners in het voortraject betrekken. De wethouder heeft gewezen op de belangrijke rol 
van de Inwonersadviesraad; gevraagd en ongevraagd advies wordt op prijs gesteld. Met 
name rondom armoede is het essentieel, hier samen verdere invulling aan te geven. 
Zahra informeert, hoe één en ander opgepakt gaat worden. De leden zullen door het 
ophalen van signalen, o.a. door aansluiting bij wijkplatforms, bijeenkomsten etc. ervaren wat 
inwoners ergens van vinden, en dit meenemen naar de Inwonersadviesraad. 
Communicatie: de komst van de nieuwe voorzitter is iets wat gedeeld zal worden. Er moet 
een structureel plan opgesteld worden inzake communicatie, de afdeling Communicatie van 
de gemeente kan hierin ondersteunen. Een werkgroep, bestaand uit de voorzitter, Jacques 
en Suzanne pakken dit op. Suzanne regelt de afspraak met de afdeling Communicatie. 

 Signalering 
Hoe verbeteren we contacten met de inwoners? Hoe weten ze dat wij er zijn en hoe krijgen 
we hun signalen? 
- Via de website, bijvoorbeeld een poll 
- Sociale media, beginnen met Facebook? 
- Naar bijeenkomsten voor inwoners gaan: we bekijken per keer welke bijeenkomsten 
er zijn en wie hier naar toe gaat 
- Contacten in de wijken. In de bijlagen een overzicht van de leden, de thema’s en de 
wijken. Aanvullingen? En wat doe je in wijk of wil je gaan doen? 
De punten zijn tijdens de behandeling van de overige agendapunten aan de orde gekomen. 

4. Speerpunten, stand van zaken: 
a. Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht: Zita wijst op communicatie met inwoners en 

duurzaamheid. Participatie geeft een belangrijke rol voor de Inwonersadviesraad aan. 
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Het overzicht ‘Leden met thema en wijk’ wordt aangevuld. Er wordt benadrukt, dat iedereen 
de wijk ingaat.  
De voorzitter stelt voor tijdens volgende vergaderingen de lijst langs te lopen, om te 
verifiëren of er belangrijke zaken spelen. 
b. Armoede: Zahra, Pauline en Armando 

Armando benoemt de website gezondverzekerd.nl, waar ook de mogelijkheid van  inkoop 
van energie wordt genoemd door gemeenten. Zita geeft aan, dit mee te nemen bij haar 
overleg met de SDD. 
Verder geeft Zita desgevraagd aan, dat de verzekering zoals aangeboden door 
gezondverzekerd.nl blijft staan; mogelijk met heel kleine aanpassingen. Mocht er een ander 
besluit volgen van de gemeenteraad, dan zal de Inwonersadviesraad een advies geven. 
Armando wijst op het plan van de gemeente, om met een geluidssignaal jongeren te weren. 
Dit wordt deze week in de raadscommissie besproken. Er vindt veel overlast plaats. Ook met 
de wijkagent wordt overlegd, welk plan van aanpak hiervoor moet komen. Wordt gevolgd, 
en indien nodig wordt een advies verstrekt. 
Roos wijst op de hoge energierekening; ook mensen met een beter salaris komen in de 
problemen. Dit is een onderwerp waar de Inwonersadviesraad zich ernstig zorgen over 
maakt; waar nodig kan afhankelijk van het landelijke beleid, een verzoek ingediend worden 
zoveel mogelijk de inwoners bij te springen, of een signaal gegeven worden bv. inzake het 
collectief inkopen van energie. 
De Sociale Motor: Armando informeert naar de definitie van ‘eigen kracht’ en 
‘zelfredzaamheid’. Zita zal dit natrekken en terugkoppelen. 
c. Jeugdhulp: Iris, Pauline en Armando 

Armando wijst op het advies dat in februari is uitgebracht inzake Jeugdhulp. Er is toegezegd 
door de wethouder, met de Inwonersadviesraad in gesprek te gaan. Dit wordt nagetrokken. 
Suzanne geeft aan, dat zij deze week een afspraak heeft met Caroline van Dijk over de 
betreffende verordening. Er wordt afgesproken Caroline uit te nodigen voor de vergadering 
van oktober; de schriftelijke informatie wordt ook opgevraagd. 
d. VN-verdrag/inclusie-agenda: Corina 

Geen opmerkingen. 

6. Volgende vergadering 17 oktober 2022 
Armando informeert naar de resultaten van het onderzoek inzake ‘Inclusiviteit’. Suzanne 
gaat hier mee aan de slag. 
Simon Kok en Caroline van Dijk worden uitgenodigd. 

7. Rondvraag 
- Zita bedankt voor de goede samenwerking. 
- Suzanne wijst op communicatie en participatie, en het vooraf betrekken van de 

Inwonersadviesraad door de gemeente. Zij zegt toe, dit ook bij de collega’s te 
benadrukken. 

- De leden kunnen Suzanne benaderen met vragen. 
 


