
1 
 

 
 

 

Verslag 12 december 2022 
Locatie: gemeentehuis Zwijndrecht 
 
Aanwezig:  Dineke Kodde, Jan van Baren, Iris Klingeman, Armando Hoxha, Jacques Daamen, Max van 
de Pol (voorzitter), Roos Vigelius, Pauline de Vries (leden), Erik Bezemer;  Suzanne Visser (gemeente 
Zwijndrecht), Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief), Alberta van den Dool (notulist) 
Afwezig: Corina Heijstek, Zahra Bouzidi 
 

1. Welkom 
De voorzitter opent de vergadering. 
Kennismaken met Erik Bezemer, voorzitter Sportraad Zwijndrecht. We bespreken wat de 
rol van de Sportraad kan worden in de Inwonersadviesraad 
Naar aanleiding van de vorige vergadering, waarin werd opgemerkt, dat sport ontbreekt in 
de Inwonersadviesraad, is Erik benaderd. Er volgt een korte voorstelronde. Erik geeft weer 
dat belangen van sporters behartigd worden via de Sportraad. Er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd, er is overleg met de gemeente, en Erik legt de link naar het Sportakkoord. Er 
wordt benadrukt dat sport van groot belang is, voor minima, voor jeugd, voor ouderen etc. 
Erik wijst ook op het Sportfonds, wat diverse mogelijkheden biedt, en verder is er ook een 
Ondernemersfonds, waaronder de tak Zorgfonds valt.  
Vervolgens wordt ingegaan op jeugd van 13-18 jaar. Het blijkt, dat die leeftijdscategorie veel 
afhaakt bij sportverenigingen. De reden is veelal dat overgestapt wordt naar een andere 
school of studie. Vanuit de Sportraad is hier aandacht voor. Met name het investeren in de 
breedte van sport wordt meegegeven, zodat iedereen mee kan doen; ook is het belangrijk 
dat niet alleen vanuit aanbod wordt gedacht, maar ook vanuit de vraag. 
Er wordt afgesproken om het onderdeel ‘sport’ standaard te agenderen. 

2. Onafhankelijke cliëntondersteuning in Zwijndrecht:  toelichting door Simon Kok, manager 
sociaal team 
Simon stelt zich kort voor, waarna hij de historie schetst rondom onafhankelijke 
cliëntondersteuning (OCO). Als in voorgaande jaren een vraag binnenkwam voor OCO, werd 
dit opgepakt door een medewerker uit het jeugd- of volwassenenteam (Jeugd of Wmo). 
Onafhankelijkheid kwam in het gedrang door diverse redenen (intensieve contacten met 
SDD, loyaliteit collega’s etc.). Daarnaast wijst Simon op de aspecten: wanneer verleent men 
zorg, wanneer is het OCO; en zorgen van de gemeente inzake uitgaven. 
Een tijdelijke oplossing was het inschakelen van collega’s uit andere gemeenten, om OCO te 
bieden. Ook hier kwam de onafhankelijkheid in het gedrang. Vervolgens is gesproken door 
de gemeente en partners, hoe toch onafhankelijkheid geboden kan worden; er werd een 
relatie gelegd naar OCO voor Wlz. In de zijlijn benoemt Simon, dat ondanks communicatie 
van OCO weinig gebruik gemaakt wordt. 
De voorzitter merkt op, dat inwoners zelfredzaam moeten zijn, waarvoor voorzieningen zijn. 
Deze voorzieningen worden soms wel en soms niet verstrekt, wat niet de intentie van de wet 
is. OCO moet hierin hulp bieden. Dineke gaat in op de geschiedenis van de communicatie 
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tussen gemeente en Inwonersadviesraad, die al zes jaar loopt. Uiteindelijk bestaat OCO nu in 
de volle breedte. De vraag is alleen hoe royaal het aangeboden wordt. OCO kan juist veel 
kosten voor een gemeente besparen. Reden voor de gemeente om er aandacht aan te 
geven. Simon komt terug op de vraag, of een bepaalde casus een hulpverleningsvraag of 
OCO is. De rijksoverheid wil bekendheid vergroten van OCO, reden waarom MEE Plus 
subsidie aanvraagt in samenwerking met de gemeente. De subsidie is al toegezegd. 
Ter illustratie deelt Armando een casus, waarbij hij de vraag stelt hoe onafhankelijk OCO is. 
Dineke gaat hierop in, en betrekt hierbij het contact met Annerieke Half van de gemeente. 
De vraag is wat de visie van de gemeente is op onafhankelijkheid; het antwoord is nog niet 
ontvangen.  
Er wordt gesproken over een formeel advies naar de gemeente. De volgende punten zijn 
daarin van belang: wat is de visie van de gemeente op OCO, (is onafhankelijkheid 
gewaarborgd, capaciteit, communicatie). Hiervoor zal Suzanne eerst natrekken, of er een 
visie aanwezig is. Vervolgens stellen de voorzitter en Mariëtte een advies op, wat 
rondgestuurd zal worden voor eventuele opmerkingen. 
De wens wordt uitgesproken, dat het ijkpunt juli 2023 is, waarom één en ander duidelijk en 
uitgewerkt is. 

4. Verslag en actielijst van de vergadering van 14 november 2022 
Tekstueel en naar aanleiding van 

 Pg. 1.2, Medipoint: er is een advies naar de SDD gegaan, het is ook besproken in de 
Regionale Adviesraad. 

 Pg. 1.3, communicatie: er is nog niets gehoord (website doornemen, bericht voor 
krant). 

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

➢ 0509.08, Gezondverzekerd.nl/inkoop energie en 1710.05, vermogenstoets 
energietoeslag ZZP’ers: als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt er gereageerd.  Er 
wordt vanuit gegaan, dat voor 1 januari één en ander geregeld is. Armando heeft 
specifieke vragen, hij mailt dit naar Suzanne, die dit door zal sturen naar Zita. 

➢ 1411.01, zitting in Cliëntenplatform (Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden) en 
Vervoersplatform: Jacques zal aan de huidige vertegenwoordiger in het 
Vervoersplatform vragen, of hij dit blijft doen. Cliëntenplatform: Mariëtte geeft aan, 
dat het goed is als iedere gemeente is vertegenwoordigd. Armando uit zijn bezwaren 
tegen vertegenwoordiging, en ziet graag lokaal iets geregeld. Mariëtte geeft aan, dat 
het platform een werkgroep wordt onder de Regionale raad. Omdat met zeven 
gemeenten wordt samengewerkt, staat men sterker. Op Armando na, is iedereen 
voor participatie in het Cliëntenplatform. Pauline gaat deelnemen. 

4. Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:  
Jan informeert naar een presentatie over mantelzorg die hij zou geven; dit is niet bekend.  
• Stand van zaken Stichting Inwonersadviesraad: Max en Jacques 
Armando stuurt zijn opmerkingen nog; wordt geagendeerd voor januari 2023. 

5. Speerpunten, stand van zaken/zie ook overzicht leden met thema’s en wijken. Welke 
zaken spelen er? 
• Armoede: Zahra, Pauline en Armando 
Armando wijst op het punt energie (zie ook agendapunt 4). Met name de doelgroep die net 
buiten de boot valt heeft het moeilijk (net boven minima). Pauline geeft aan, dat de 
gemeente bezig is met communicatie over voorzieningen. Het punt ‘privacy’ wordt 
benoemd. Armando komt terug op de vergadering van 29 mei jl. waar over een toeslag is 
gesproken. Inmiddels is het advies aan de gemeente overbodig geworden, omdat al is 
ingegaan op de situatie. Armando benoemt, dat inwoners die tijdelijk uit de bijstand zijn, 
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bang zijn om hier weer in terug te keren, vanwege nadelige uitvoering. De vraag is wat de 
gemeente hiermee gaat doen, Zita Goes had aangegeven, hierop terug te komen. 
Iris wijst op de Foodcompany in Ridderkerk, een initiatief voor gezinnen die net buiten de 
Voedselbank vallen. In Zwijndrecht bestaat de stichting Minima Zwijndrecht, en vanuit 
kerken worden initiatieven genomen.  

6. Volgende vergadering 16 januari 2023:  
Hendrik Nome van de gemeente Zwijndrecht sluit aan. Hij bespreekt de ontwikkelingen 
rondom de woon-zorg visie en neemt jullie kort mee in de huisvestingsverordening. 
Op 27 februari sluit de zorgmarinier, Marjan Tsatsos , aan van 19.30-20.30 uur 

7. Rondvraag 
- Het rapport met informatie inzake waakvlamfunctie: wordt voor de volgende 

vergadering geagendeerd. 
- Iris wijst op een subsidie die door verenigingen en stichtingen op projectbasis is aan 

te vragen bij de Rabobank. Ook kunnen voorstellen ingediend worden voor projecten 
inzake Oekraïne. 

- Erik vond het nuttig om aanwezig te zijn; de intentie is, dat hij vaker dan genoemde 
tweemaal per jaar aanwezig is. Jacques blijft lid van het Sportplatform vanuit de 
Seniorenraad. 

- Pauline wijst op perikelen rondom de kledingbank, naar aanleiding van een nieuw 
onderkomen. Dit is bekend bij de gemeente, het is een lastig proces. 

    


