Verslag 17 oktober 2022
Locatie: Bij Bosshardt, Winkelcentrum Noord, Burgemeester Jansenlaan 151
Aanwezig: Dineke Kodde, Jan van Baren, 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: Iris Klingeman, Corina Heijstek, Zahra Bouzidi
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Welkom
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. De berichten van verhindering
worden doorgegeven. Er volgt een korte voorstelronde.
Vaststellen van de agenda
Agendapunt 3: Simon Kok is verhinderd. De voorzitter stelt voor daar het volgende te
behandelen:
- Data vergaderingen 2023
- Vaststellen contactpersoon
- Overleg communicatie
De agenda wordt hiermee vastgesteld
Concept nadere regels bij de verordening jeugd
toelichting door Caroline van Dijk en Rineke Hoekstra, gemeente Zwijndrecht
In de bijlagen de conceptversie van de nadere regels en de toelichting
De bijlagen worden mondeling toegelicht door Caroline en Rineke, waarna beide dames
vragen om input vanuit de Inwonersadviesraad. De volgende punten komen naar voren:
- Knelpunt tussen draagkracht en draaglast: op strategisch beleidsniveau is dit
geregeld, maar de vraag is hoe de vertaling naar de praktijk plaatsvindt. De
Inwonersadviesraad wil voorkomen, dat dit op arbitraire wijze gebeurt. Er wordt
aangegeven, dat de gemeente hierover nog in gesprek is. Vervolgens is de vraag, hoe
flexibel de gemeente hierin is.
- De gemeente is regiehouder; hoe vindt toetsing plaats: eenmaal per 4 jaar een grote
evaluatie met tussentijds na twee jaar een evaluatie. Ieder half jaar wordt getoetst
met de professionals, of het werkt, waarbij men ook de Inwonersadviesraad wil
betrekken.
- De term ‘hulpvraag’ is breed interpretabel. De Vivera Sociale Wijkteams zoeken de
vraag achter de vraag. De belevingswereld van de jeugd speelt hierin mee. Verder
wordt weer benoemd, dat het arbitrair is, wees daar alert op.
- Beperking in zelfredzaamheid bij ontbreken van financiële draagkracht: flexibiliteit
wordt gevraagd; iedere situatie is anders. De link met PGB wordt gelegd, als
voorbeeld wordt een tennisclub gebruikt: dit kan al helpend zijn in een situatie, wat
vele malen minder kost dan voortdurende inzet van dure professionals. De
gemeente wordt gevraagd hierin flexibel en royaal te zijn, in maatwerk, PGB en eigen
civil society.
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Definitie van zelfredzaamheid (zie bijlage). Het is duidelijk, dat het om een
groeiproces gaat, naar zelfredzaamheid.
- In de zorgroute moet vertrouwen bestaan in de professionaliteit van een ander;
gemeente/zorg – onderwijs; ondanks de verschillende doelen.
De Inwonersadviesraad wil graag blijven monitoren, en indien nodig advies geven. Er wordt
afgesproken dat in mei en november 2023 weer een overleg plaatsvindt.
Nadat Caroline en Rineke, onder dank, de vergadering hebben verlaten wordt geconcludeerd
dat een goed gesprek plaatsvond. Eén en ander wordt goed gevolgd.
Onafhankelijke cliëntondersteuning in Zwijndrecht toelichting door Simon Kok, manager
sociaal team Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
De volgende punten komen hier aan de orde:
- Vergadering 14 november: de vergadering kan in één van de scholen in Zwijndrecht
plaatsvinden; de voorzitter laat dit nog weten. Aan deze mededeling wordt
toegevoegd, dat het de juridische plicht van de gemeente Zwijndrecht is, de
Inwonersadviesraad te faciliteren. Suzanne neemt dit mee; zij zal kijken of de data
voor 2023 passen; de mogelijkheid om eventueel uit te wijken naar dinsdag wordt
meegegeven. In de volgende vergadering komt er een voorstel.
- Vergaderplanning 2023: de data worden doorgenomen. In principe zijn er twee
vergaderingen die een meer inhoudelijk karakter hebben; er wordt aangevuld, dat
hier flexibel mee omgegaan wordt.
- Overzicht contactpersonen en wijken: Jacques heeft contact gezocht met de
voorzitter van het Sportplatform wat vooralsnog nog niet tot afspraken heeft geleid;
de voorzitter neemt contact op met de voorzitter van het Sportplatform.
Ervaringen contacten in de wijk: Roos geeft aan, dat zij aanschuift bij bijeenkomsten,
al of niet van de wijk zelf. Vaak komen hier juist de problemen vanuit de wijk naar
voren. De voorzitter is deze week aanwezig in Heerjansdam.
- Communicatie: de voorzitter en Jacques hebben overlegd met Suzanne en een
collega van de afdeling communicatie. Er is afgesproken om de website meer
interactief te maken, gebruik te gaan maken van Facebook, en in De Brug artikelen te
plaatsen (o.a. om de zoveel weken een voorstelronde van een lid). Drie kernwoorden
zijn daarbij belangrijk: interactief, laagdrempelig en zichtbaar. Het is van belang dit
goed te structureren, als hier uitvoering aan gegeven wordt. Ten aanzien van het
onderdeel zichtbaarheid voegt de voorzitter toe, dat gekozen is voor een presentatie
van de leden van de raad in zijn totaliteit; binnenkort zullen leden daarvoor
geïnterviewd worden. Wordt vervolgd.
Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:
•
Voorstel stichting: toelichting Max en Jacques
De voorzitter geeft een mondelinge toelichting op de bijlage concept statuten. Het is de
bedoeling dat een jurist van de gemeente dit concept gaat beoordelen.
Armando voert een pleidooi voor het opnemen van de leden van de Inwonersadviesraad als
bestuursleden, en niet als deelnemers van de stichting, om alles zo democratisch mogelijk
vast te leggen. Dit punt zal beoordeeld worden door de jurist. Verder voegt de voorzitter toe,
dat er een scheiding moet zijn tussen bestuur en toezicht: uitvoerend en toezichthoudend
deel.
Voor de volgende vergadering wordt het concept statuut opnieuw geagendeerd.
•
Wie wil contactpersoon zijn voor de mailtjes over de website?
Armando zegt toe, dit op zich te nemen.
Signalering
- Armando legt voor, dat ZZP’ers inzake het aanvragen van de energietoeslag een
vermogenstoets in moeten vullen. Deze vraag wordt tijdens de bijeenkomst op 19
oktober meegenomen. Overigens hebben andere gemeenten informatie op de
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website geplaatst, zoals het kunnen insturen van de goedkoopste maand. Armando
zal één en ander op papier zetten, zodat de voorzitter het mee kan nemen naar de
Regionale Adviesraad.
Jan wijst op het aandachtsgebied dementie: op 17 oktober is er een gesprek met zes
raadsfracties, waar drie speerpunten voor 2023 worden besproken:
aandachtsfunctionaris rondom zorg en dementie; inrichting theehuis voor
dementerende migranten; voorlichting en scholing voor mensen in contact met
dementerenden.
Jan blikt terug op een geslaagde avond, naar aanleiding van de Alzheimerdag.
Ontschotting: de Wmo-consulent en de casemanager dementie voeren vaak dezelfde
taken uit. Dit wordt gevolgd. Verder wordt gewezen op het geringe aantal
woonplekken voor mensen met dementie.

Volgende vergadering 14 november 2022
Welke locatie? Zie agendapunt 3.
Vaststellen vergaderdata 2023 Zie agendapunt 3.
Rondvraag
- Dineke vraagt het VN-verdrag te agenderen voor de volgende vergadering. Suzanne
geeft aan, dat zij bezig is met een bredere aanpak van inclusie en het VN-verdrag; zij
stuurt de nulmeting naar de leden, en het wordt voor de volgende vergadering
geagendeerd.
- Suzanne heeft de volgende vragen:
➢ Verbinding armoede en economie; het begeleiden van inwoners vanuit een
uitkering naar werk: hoe ervaart de doelgroep dit? Zijn er leden die mee
willen denken: Armando
➢ Zorg over dementie, er moet een woonzorgvisie komen. Suzanne vraagt of
dit in de december vergadering toegelicht kan worden: akkoord.
➢ Nieuwe grondstoffen afvalbeleid per 1 januari 2023: communicatie rondom
dit punt: als voorbeeld wordt gewezen op de SDD waar een ‘meeleesgroep’
was. Houd het vooral laagdrempelig en concreet.
➢ Op 14 november a.s. sluit een collega van de afdeling Communicatie aan
voor een interview en een foto.
De voorzitter sluit de vergadering ca. 21.45 uur.
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