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Verslag vergadering bestuur en participantenraad, woensdag 15 september 2021, 19.45 uur
in De Parel.
Aanwezig:
Bestuur, participanten en notulist Platform: Jan van Boggelen, Hannie Bot, Corry Buijk, Henk Haeser,
Piet de Keizer, Jacques van de Minkelis (voorzitter), Paul Sterrenburg, Alie Stout, Hermine Strop, Adrie
Teeuw, Hans de Wit, Jan Vlot, Leen van Wingerden, Annette van Dijk (notulist).
Afwezig m.k.: Ruub Klop, Arie Knegt, Marri de Ruijter, Wolter Smit
1. Welkom en opening
Jacques heet iedereen hartelijk welkom. Dankbaar dat we na 10 maanden in deze samenstelling weer
bij elkaar kunnen komen. Voordat we de agenda afwerken geeft Jacques ruimte voor de menselijke
maat.
Adrie: complimenten aan de Zonnebloem. Buurvrouw op leeftijd werd in de afgelopen tijd goed
bedacht door de Zonnebloem. Complimenten daarvoor.
Corry: Veel vrijwilligers zijn erbij betrokken. 14 dagen geleden voor het eerst weer met een grote
groep bij elkaar geweest. Dit keer voor een bingo in De Parel. Ontroerend hoe de mensen reageerden
dat ze weer mochten komen. Het werk van de Zonnebloem wordt zeer gewaardeerd.
Dit moet wel allemaal betaald worden. Corry heeft via e-mail lotenverkoop onder de aandacht
gebracht. Dank aan de lotenkopers.
Leen: PCOB heeft in augustus koffietafel in Bellevue georganiseerd met bijna 80 mensen. Mensen
waren blij.
2. Verslag 2 december 2020
Opmerking Henk bij 2b – Stationsstraat. Had Fien in eigendom. Is inmiddels verkocht aan zorgpartij. Nu
kan gemeente wel medewerking verlenen. Er is een gespannen situatie tussen gemeente en
corporatie. Prestatieafspraken verlopen moeizaam.
Op 27 september heeft het Platformbestuur overleg met portefeuillehouders. We zullen dit
onderwerp ook aan de orde stellen.
3. Bestuursvergaderingen
8 juni – geen opmerkingen.
13 juli – Vraag Corry bij 2. Rapport Bartiméus. Dit betreft navraag naar een rapport over de
toegankelijkheid wat enige tijd geleden door Bartiméus is uitgebracht.
Dit rapport zou meegenomen kunnen worden voor het opstellen van de LIA. Tot nu toe geen reactie
ontvangen van de gemeente.
4. Jaarverslag 2020
Het jaarverslag is later dan te doen gebruikelijk opgesteld. Concept is reeds besproken in het bestuur.
Er zijn geen opmerkingen over. In de komende bestuursvergadering zal het worden vastgesteld. Het
kan dan verspreid worden naar Gemeenteraad, B&W en Portefeuillehouders, zodat het aan de orde
kan komen bij de komende overleggen.
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5. Bezinning op wat we doen en wat daarvoor nodig is (in relatie tot punt 8b)
Advertentie via Facebook plaatsen? Dit wordt in ieder geval door Servanda gedaan. Jacques heeft via
LinkedIn en Twitter ook de vacatures gedeeld, die ook weer vele malen door de volgers zijn gedeeld.
Corry is treurig over de manier waarop het bestuur zich uitlaat over de participantenraad. Ze voelt zich
aangesproken als het gaat om onvoldoende deskundigheid in de participantenraad. Ze vraagt het
bestuur zorgvuldiger om te gaan met de communicatie over deskundigheid.
Jacques geeft nog een korte toelichting. Er zijn specifieke onderwerpen waarin heel veel gaande is. We
hebben onvoldoende capaciteit. Adviesraden in de Drechtsteden zijn voor een deel professionals.
We missen bijvoorbeeld een specialist in de jeugdzorg. We moeten het hier hebben van de inzet van
ons allen om mee te kunnen praten met onderwerpen die op ons bord komen. En met de continue
wijzigingen in wet- en regelgeving is dat een zware opgave.
Sliedrecht heeft het goed voor elkaar. WMO-adviesraad is 2 jaar geleden opgeheven. Vanuit de
gemeente zijn ook professionals aangetrokken om zitting te nemen in de nieuwe raad.
Om ons mannetje te kunnen staan om ons voor te bereiden op de dingen die op ons afkomen heeft
Jacques, als voorzitter van Hardinxveld, het idee geopperd om regionaal een kennisplatform te
organiseren waar lokale raden terecht kunnen. Op die manier hoef je niet op elk terrein altijd zelf het
wiel uit te vinden.
Er is de afgelopen tijd veel wisseling geweest bij de beleidsmedewerkers van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam.
Inbreng van de participanten is die vanuit de praktijk. Bezig zijn met beleid is van een andere orde en
vraagt actuele kennis van wet- en regelgeving. .
De leden van de participantenraad zijn de ‘oren en ogen’ van niet alleen het bestuur maar van ons
allen. Dat maakt het juist zo waardevol om zowel de praktijk (participanten) als professionals met
elkaar te verbinden. Het is geenszins de bedoeling van het bestuur geweest om de participantenraad
als 'ondeskundig’ te betitelen.
Eddee verleent zorg in Hardinxveld. Wellicht daarvan iemand benaderen.
Je moet iemand erbij hebben die weet van de hoed en de rand. Wel belangrijk dat je geen
belangenverstrengeling krijgt.
6. Participantenraad
Paul: Als hier de professie niet aanwezig is moeten we op zoek gaan naar mensen die ons kunnen
ondersteunen met kennis. Jan weet mogelijk iemand.
➔ Mail opstellen voor participanten: Wat hebben we concreet nodig: bijv. jeugdzorg, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg.

➔
➔

a) Voor coronatijd is de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij een bestuursvergadering. We
willen er graag opnieuw mee starten: bij toerbeurt. Wie heeft interesse?
b) Jan van Boggelen willen we graag voordragen als lid van de participantenraad. Jan stelt zich
kort voor. Benaderd door Johan Maasland, voordracht Oud Gereformeerde Gemeente. Jan is
33 jaar en getrouwd, woonachtig aan de Peulenlaan. Werkzaam bij de Bongerd in Kesteren.
Heeft in zijn directe omgeving veel connecties op het gebied van zorg.
De benoeming van Jan wordt in een bestuursvergadering concreet gemaakt.
Idee Jan Vlot: vacatures ophangen bij Merwezorg.

7. Relaties
a) met de gemeente
- Op ambtelijk niveau stroef. Er is contact. Binnenkort wordt dit weer concreet.
- met B&W
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➔

Brief van juli is aangekomen maar er is nog geen reactie op gekomen.
met Gemeenteraad - 27 september portefeuillehouders sociaal domein

b) met politieke partijen
Verkiezingen zitten er weer aan te komen.
We hebben geen reactie meer gehad op feedback die gegeven is op tekening/plan voor
aanpassing brug Marsstraat-Buitendams. (Bouwer is vd Ven).
We zullen dit in de vergadering met de portefeuillehouders ook nog aan de orde stellen.
Zijn er nog onderwerpen die we mee kunnen nemen in een advies voor de
verkiezingsprogramma’s?
- Algemene staat van onderhoud wegen en trottoirs, putten in de weg. Fietspad
Parallelweg.
- Buitendams wegdek en zijkant.
- Sociale woningbouw!
- Bovenaan de Nieuweweg. Fietspad heeft een kronkel; fietsers steken niet volgens de
regels over. => is al aanpassing gepland gerelateerd aan bouwplan IJzergieterij.
- Openheid van onze gemeente, transparantie. Vertellen wat ze gaan doen. Niet ineens een
plan gepresenteerd krijgen.
- Verkeerscommissie: heel wat op het terrein van wegen en verkeer wordt ambtelijk
afgedaan. Lang niet alle onderwerpen die er zijn komen in de commissie aan de orde.
- Lokale Inclusie Agenda. Ook die staat hoog genoteerd.
- Evt. deksel afrit A15-Nieuweweg oostzijde.
c) Met de burgers van onze gemeente
- Seniorenbeurs
Voor opbouw en afbouw hebben we inmiddels mensen. Wie wil de stand mee bemensen?
Hermine Strop (15.30-17.30) meldt zich aan en Wolter Smit had dit al eerder aan ons
doorgegeven.
- Kompaspublicaties. Heb je actuele onderwerpen: meld het Leen!
• Veiligheid op- en afritten A15.

8. Actuele onderwerpen
a) Advisering 15
Toegankelijkheid voetbrug Marsstraat-Buitendams (zie onder 7b)
b) Regionale ontwikkelingen
Op het stuk wat Jacques heeft geschreven over fasering en wat is doorgestuurd, is later nog
wijziging gekomen.
Regionale Adviesraad 2.0 na 1 jan. 2022. Daar is nu nog geen sprake van. De politiek moet daar
nog ‘ja’ tegen zeggen. Er is nog geen besluit genomen over de nieuwe situatie.
Er komt een algemeen bestuur (gezamenlijke wethouders Sociaal Domein, Drechtsteden).
Verwachting eind september, begin oktober gaat dit plaatsvinden. Als dit algemeen bestuur
positief reageert op de opgestelde functieprofielen van leden en voorzitter, dan kan er gestart
worden. Wij maken deel uit van de Regionale Adviesraad. Samenstelling wordt flexibel. In
ieder geval een voorzitter, aangevuld met specialist of ter zake kundige uit eigen lokale
adviesraad. Met elkaar kunnen we dus input leveren en ook weer ideeën eruit meenemen.
20 september wordt het nieuwe voorstel besproken in Regionale Wmo adviesraad met de
bedoeling er een klap op te geven. Vervolgens moet er met het voorstel naar de wethouder
gegaan worden.
Jacques blijft lid van de werkgroep om de Regionale Adviesraad 2.0 verder te begeleiden en de
voorzitter te benoemen.
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9. Rondvraag
Overleg met de portefeuillehouders Sociaal Domein uit de raadsfracties op 27 september start om half
acht.
Jan Vlot: wonen is een probleem. Hardinxveld is duur voor huurwoningen. Jongeren vertrekken uit de
gemeente. Er treedt vergrijzing op. Woongaard heeft informatie over cijfers.
Corry: fijn om er weer te zijn.
➔
Adrie: Heeft weer klachten over Wijkhopper/Drechthopper vernomen. Jacques zal hiernaar in
regionale adviesraad ook navraag doen.
Henk: is lid geworden van het GOHD (Gezamenlijk overleg huurdersraden Drechtsteden), en is sinds
vorig jaar lid van de landelijke Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond (belangenbehartiger
voor de bewoners van sociale huurwoningen) voor de provincie Zuid-Holland.
Jan van Boggelen: positief dat er veel onderwerpen aan de orde gekomen zijn.
Leen: wanneer komt er zicht op welke taken er vanuit de regio naar de gemeente terugkomen? Op dit
moment nog niet bekend.
10.Volgende vergadering woensdag 1 december 2021
11.Sluiting
Jacques bedankt eenieder en sluit netjes op tijd om 21.30 uur de vergadering.

Voor akkoord: Jacques van de Minkelis, voorzitter

Leen van Wingerden, secretaris
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