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Concept Verslag 14 november 2022 
Locatie: De Notenbalk, Bazuinstraat 26 Zwijndrecht 
 
Aanwezig:  Dineke Kodde, Jan van Baren,  Jacques Daamen, Max van de Pol (voorzitter), Roos 
Vigelius, Pauline de Vries, Corina Heijstek, Zahra Bouzidi (leden);  Suzanne Visser (gemeente 
Zwijndrecht), Alberta van den Dool (notulist) 
Afwezig: Iris Klingeman, Armando Hoxha 
 

1. Welkom 
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.  
De berichten van verhindering worden doorgegeven.  
Vaststellen van de agenda 

- Agendapunt 2: Simon Kok is niet aanwezig 
- Vanuit de Senioren Adviesraad vertegenwoordigt Jan van Gortel de gemeente 

Zwijndrecht in het Vervoersplatform (zijn termijn loopt wel begin 2023 af). 
De agenda wordt hiermee vastgesteld 

2. Onafhankelijke cliëntondersteuning in Zwijndrecht:  de voorzitter wijst op het feit, dat voor 
de derde keer de afspraak is gecanceld. Dineke schetst, hoe lang zij al bezig is (met de 
gemeente) om onafhankelijke cliëntondersteuning voor het voetlicht te brengen, ook legt zij 
de link naar de website van Vivera. 
De voorzitter stelt voor, toch Simon Kok weer uit te nodigen, en op basis van zijn informatie 
de visie van de Inwonersadviesraad richting de gemeente te bepalen. De voorzitter zal 
contact met hem opnemen, ook Suzanne zal via haar kanalen hem benaderen. 
 
Medipoint 
Tussentijds hebben de leden informatie gedeeld. Het gaat om reparaties die niet goed 
worden uitgevoerd, of waarbij het lang duurt eer actie wordt ondernomen; ook komt het 
voor dat reserveonderdelen niet beschikbaar zijn. Het gevolg is dat sommige inwoners in 
deze wintermaanden lang aan huis gebonden zijn. De contracten lopen via de SDD. 
Corina schetst met voorbeelden, wat het betekent, als één en ander niet goed verloopt. 
Er wordt afgesproken dat een brief wordt opgesteld naar de SDD, waarin gedeeld wordt dat 
Medipoint te weinig technische expertise in huis heeft, er is sprake van personeelstekort; de 
bejegening kan veel beter en er is een tekort aan materialen. Een optie is, om dat in cc naar 
de andere adviesraden van Drechtsteden te sturen. De voorzitter stelt de conceptbrief op en 
stuurt die rond, voor eventuele aanvulling. 

3. Communicatie: 
Een medewerker van de afdeling Communicatie van de gemeente Zwijndrecht sluit aan 
voor een interview en een foto/ Bespreken website van sociaal wijkteam 
(www.viverasociaalwijkteam.nl). Toelichting: de vraag is of de website duidelijk is en of jullie 
kunnen vinden wat er gevonden zou moeten worden. De focus ligt dus op de inhoud. 
Opmerkingen die er (nu al) zijn over de gemeentelijk website kunnen wel meegenomen. Voor 
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de leden van de Inwonersadviesraad betekent dit dat zij voorafgaand aan het gesprek al eens 
op de website rondkijken en noteren wat volgens hen beter of handiger kan. Zodat zij hun tips 
in de bijeenkomst kunnen meegeven. 
Vivian Trebels sluit aan vanuit de gemeente. Ten aanzien van de website wordt vanuit de 
raad meegegeven, dat het lastig is de website te vinden (van Vivera). Vervolgens werkt de 
zoekfunctie op de website zelf lastig; er moet echt met de precies juiste benaming gezocht 
worden. Er wordt afgesproken dat Vivian met Pauline en Zahra de website doorneemt. 
Dineke geeft nog mee, dat ‘cliëntondersteuning’ sowieso prominent en standaard in beeld 
moet komen. 
Vervolgens komt het punt communicatie aan de orde. Vivian maakt een groepsfoto van de 
leden van de Inwonersadviesraad. Zij zal een stukje schrijven voor De Brug, met vermelding 
van de website en het emailadres. In de toekomst zal informatie herhaald worden, mogelijk 
op inhoud. Onderwerpen die nu spelen zijn de energierekening, collectieve zorgverzekering 
voor minima, afval. 
Over het punt afval wordt doorgesproken. Bij de Seniorenraad wordt op 15 november een 
toelichting gegeven, Jacques zal dit terugkoppelen tijdens de volgende vergadering. 
De Inwonersadviesraad moet een ‘bruggenbouwer’ worden tussen inwoners en de 
gemeente. De rol van de raad moet dus dicht bij de inwoners liggen. De website van de raad 
moet actueel blijven. 
Vivian zal haar bericht voor de krant opstellen; vooraf wordt dit met de Inwonersadviesraad 
gedeeld. 

4. Verslag en actielijst van de vergadering 
5 september 2022 Tekstueel en naar aanleiding van: geen opmerkingen, het verslag wordt 
vastgesteld. 
Inclusiviteit: de nulmeting is klaar; Suzanne vraagt Zita of het stuk openbaar is, zodat zij het 
door kan sturen. Het VN-verdrag wordt aan de orde gesteld, en Corina vertelt dat zij naar 
aanleiding van een onderzoek dat vorig jaar plaatsvond vanuit VWS, met vijf 
ervaringsdeskundigen een gesprek had met minister Conny Helder over inclusiviteit en het 
VN-verdrag. Een lastige balans is te vinden tussen de beleidsvrijheid van gemeenten, en de 
lijnen die gegeven worden vanuit Den Haag. Corina zal het verslag doorsturen. 
17 oktober 2022: het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van 

 Pg. 3.5, dementie: de werkgroep heeft met de raadsfracties gesproken. Er is een 
motie door de partijen aangenomen; het college B&W zal speerpunten moeten 
realiseren. In dit kader wijst Corina op het GIPS-project (Gehandicapten Informatie 
Project Scholen), waar zij goede ervaringen mee had. Mogelijk is dementie een 
onderwerp dat daar ook meegenomen kan worden. De voorzitter kent het GIPS-
project, en is daar enthousiast over. In Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht loopt 
dit ook 

. 
 

4. Voortgang Inwonersadviesraad Zwijndrecht:  
Seniorenraad: Verslag vergadering van 13 september en 18 oktober: geen aanvullende 
opmerkingen. 
 

5. Speerpunten, stand van zaken/zie ook overzicht leden met thema’s en wijken. Welke 
zaken spelen er? 
• Armoede: Zahra, Pauline en Armando 
Roos wijst op de bijeenkomst inzake Minima. Voor veel inwoners ligt er een drempel om 
daar heen te gaan; er was geen ontvangst; wel veel organisaties aanwezig. Inwoners hebben 
soms de mogelijkheid niet om mee te doen, via mobiel. 
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Er wordt meegegeven bij een volgende bijeenkomst, de Inwonersadviesraad te betrekken, 
en een andere locatie te kiezen, zoals een buurthuis of wijkgebouw. Er moet gebouwd 
worden aan vertrouwen, dit kan alleen als de inwoners goed kunnen participeren. 
 

6. Vergaderdata/locatie 2023: wordt vastgesteld 
Volgende vergadering 12 december  
 

7. Rondvraag 
- Roos vraagt de Zorgmarinier uit te nodigen voor een toelichting, met het oog op 

huisvesting van kwetsbare jongeren; wordt januari/februari 2023 gepland. 

    


