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Verslag bestuursvergadering dinsdag 26 oktober 2021, 16.00 uur in De Parel
Aanwezig: Jacques van de Minkelis (voorzitter), Alie Stout, Adrie Teeuw, Leen van Wingerden,
Annette van Dijk (notulist)
Afwezig m.k.: Hannie Bot

1.

Welkom en opening
Jacques heet ons welkom en we delen enkele persoonlijke zaken.
Tevens deelt Jacques mee dat hij benaderd is door Jan Trapman van stichting SWHG (Stichting Welzijn
Hardinxveld-Giessendam) betreffende bestemming overgebleven financiële middelen. Het Platform is
uitgenodigd om mee te denken hoe deze gelden een goede bestemming kunnen krijgen binnen HG. De
vergadering hierover vindt plaats op 14 januari 2022 in de Ducdalf. Jacques stuurt ons de uitnodigingsbrief
nog door.

2.

Verslag bestuursvergadering 21 september 2021
We lopen de ‘pijlpunten’ na:
- Leen heeft inmiddels contact gehad met Judith de Keizer of zij iemand weet voor hulp bij het nieuw
inrichten van onze website. Zij kijkt uit naar iemand die ons daarbij wil helpen.
- Jaarverslag is inmiddels de finale versie geworden. Annette heeft 2 exemplaren laten printen en
inbinden. Jacques neemt een exemplaar mee.
- Contactmoment gemeente. Jacques heeft aangegeven aan Evelien graag fysiek te vergaderen. De
voorwaarde die hiervoor werd gesteld was coronacheck voor alle bestuursleden. Wij hebben aangegeven
dat wij daar niet in meegaan. Daarop is nog geen reactie ontvangen. Jacques stuurt reminder.
- Jacques heeft een brief met aanbevelingen voor de verkiezingspunten opgesteld. Deze brief is verstuurd
aan de politieke partijen.
- Bloemetje naar Rina vdW-vD. Nog niet verhuisd.
- GIPS project. Adrie heeft nog contact gehad met scholen. Zij nemen vooralsnog een afwachtende
houding in. Het inplannen is heel veel werk en als het dan door maatregelen niet door kan gaan moet
alles weer afgeblazen worden. Daarom voor nu nog geen verdere actie ondernomen.
- Vrijwilligersbeleid gemeente. Leen heeft jaren geleden een vraag gesteld aan de gemeente maar toen
geen reactie gekregen. We weten niet of er vrijwilligers werkzaam zijn bij de gemeente.
- LIA staat nog op de agenda. Input van ervaringsdeskundigen moet er nog in verwerkt worden. Nog niet
aan toegekomen.
- Seniorenbeurs bezoekersaantal ca. 400 mensen. Vanaf half 4 liep het aantal bezoekers snel terug.
Standhouders motiveert dat niet om te blijven. We zijn positief over de inhoud. Ook leuke samenwerking
tussen PCOB en politie.
- De overige aandachtspunten onder 7. Platform zijn allemaal gerealiseerd.

3.

Verslag vergadering bestuur en participantenraad 15 september 2021
We nemen het verslag door en er zijn geen opmerkingen.

4.

Postlijst
Van deze uitgebreide lijst lichten we er enkele uit:
- 27 september. Voor het verslag van de portefeuillehoudersvergadering: Afmeldingen ontvangen van Dick
Fijnekam (TAB), Wim de Ruiter en Timon van Zessen (CDA).
- 1 oktober. Brief voor wethouder over Huis van Morgen. Reactie ontvangen van Trudy dat zij er op gaat
reageren. Nog niets verder gehoord.

➔

➔

➔
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LIA
a.

7 oktober. Verordeningen burgerparticipatie in de Drechtstedengemeenten zoals die nu gelden gaan in
2022 integraal over. Gemeenten hebben dan in 2022 gelegenheid om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Verordening burgerparticipatie Platform is niet ingetrokken. We houden in de gaten hoe de gemeente in
2022 hiermee om zal gaan.
8 oktober. Ontwerp voetbrug Marsstraat-Buitendams voor verbetering toegankelijkheid is inmiddels
aangepast.
19 oktober. Nieuwsbrief Koepel Adviesraden SD was uiteindelijk niet bedoeld voor doorsturen naar
sociaal team.
Adrie: heeft op de beurs contact gehad met leider van sociaal team. Hoeveel bekendheid is er met het
Sociaal Team. Kunnen we in een van onze advertenties een telefoonnummer opnemen? Goed idee.
22 oktober. Bijeenkomst beschermd wonen en opvang. Hoe gaat dat na 2022? Dordrecht is dan geen
centrumgemeente meer. Centrumgemeente is verantwoordelijk voor beschermd wonen en opvang. Nog
niet bekend hoe na 2022 de verantwoordelijkheden liggen.

Startnotitie. Voldoende aandacht voor rol gemeente naar andere lokale partijen? Dit onderwerp en
het genoemde onder b. moet nog besproken worden met Evelien.
Inventarisatie inclusief input ervaringsdeskundigen. Jacques gaat een voorzet geven voor een top 5 uit
de LIA waar we mee aan de slag gaan.

Regionale ontwikkelingen Drechtsteden
Jacques heeft gistermorgen gesprek gehad. Sociale dienst heeft aan de Regionale Adviesraad gevraagd of zij
per 1 januari 2022 de gebieden jeugd, participatie, werk en inkomen onder hun hoede willen nemen.
Voorzichtig gereageerd dat ze gesprek willen maar per 1-1-2022 nog niet volledig toegerust zijn om dit op te
pakken.
Per 1 januari is er een drietal wat met elkaar de kar gaat trekken.
Er klinken geluiden dat er brede steun is voor voorstel dat door ons ter informatie ook naar de
portefeuillehouders is gestuurd.
Platform
a. Aanvulling participantenraad/bestuur
Benoeming Jan van Boggelen wordt officieel gemaakt. Leen stuurt Jan de bevestiging van zijn benoeming
als lid van de participantenraad.
Jeannette Verzijl is weer in Hardinxveld komen wonen en wil zich inzetten in onze gemeente. Tijdens de
ouderenbeurs is met haar gesproken. Jacques neemt contact met haar op.
Bas Bor heeft ook belangstelling voor participantenraad. Is voorzitter van de SVHG. Het jaarverslag is na
de ouderenbeurs digitaal naar hem toegestuurd. Nog geen reactie ontvangen.
Leen maakt nog melding van een interessant artikel in EW van een van de grootste ouderenorganisaties
KBO-Brabant. Zij zijn zeer actief in het adviseren van ouderen bij financiële zaken rondom de zorg. Het
artikel gaat over de AOW-valkuil als de Wet op de langdurige zorg om de hoek komt kijken. Leen stuurt
het artikel aan ons door.
b. Contact met
Gemeente - Jan Duijzer – 19 oktober
Leen, Adrie en Annette hebben gesprek gehad met Jan Duijzer over het nieuwe afval- en
grondstoffenbeleid. In dit gesprek zijn de punten aan de orde gekomen die wij met onze brief van 17 juni
onder de aandacht hebben gebracht:
- Meerkosten door meer afval t.g.v. beperking
- Meerkosten door vaker afval aanbieden t.g.v. beperking
- Toegankelijkheid locaties en bedienbaarheid containers
- Privacy
Jan zal van dit gesprek nog een verslag maken. Dit is nog niet ontvangen.
Er wordt over nagedacht om mensen met een beperking een aantal vrije stortingen te geven. Gemeente
moet gaan inventariseren wie daarvoor in aanmerking komen. Eventueel in samenspraak met het Sociaal
Team.
Ook de smerige en slecht toegankelijke afvalcontainers bij de Peulenflat zijn met nadruk onder de
aandacht gebracht. Jan Duijzer zal dit nog met zijn collega bespreken die hiervoor verantwoordelijk is.
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Portefeuillehouders Sociaal Domein – 27 september
Terugblik n.a.v. gesprek met portefeuillehouders. Positief is column in Het Kompas door Erik van den
Bosch waar gerefereerd werd aan ons overleg.
Het was een positief overleg, er werd goed gereageerd, inhoud was prima. We waren verrast door de
aanwezigheid van de griffie. Over de Raadzaal als vergaderlocatie hebben we als bestuur verschillende
indrukken. Was jammer dat er diverse personen niet aanwezig konden zijn. We kijken terug op een
goede avond. Misschien kunnen we volgende maand al een datum prikken voor 2022. De data voor het
Platform 2022 moeten ook weer ingeroosterd worden.

➔

c.

➔

8.

Burger
1. Terugblik seniorenbeurs.
Kandidaten Jeannette Verzijl en Bas Bor zijn mogelijke participanten. Jacques neemt contact op met
Jeannette. Bas Bor wachten we nog af.
Voor de winnaar van de enquête stellen we een Giessenhofbon beschikbaar. Tijdens de vergadering
trekken we uit de inzendingen een winnaar: Mw. M. den Haan.
Annette zal de bon regelen en bezorgen.
2. Website
De vraag voor iemand die kan ondersteunen is uitgezet via Judith de Keizer.
3. Kompaspublicaties
3 november
Onderwerpen: terugblik Ouderenbeurs, enquête en winnaar, afval- en grondstoffenbeleid, overleg
raadsleden, vacature vrijwilligers Servanda.
24 november
Onderwerpen: vergadering participantenraad, LIA, voetbrug, telefoonnummer sociaal team

Rondvraag
Leen: Gemeente is enkele ‘punaises’ rijker. In het winkelcentrum zijn bij de parkeerplaats tussen Albert Heijn
en De Parel enkele verhogingen aangebracht. Leen heeft deze inmiddels vers uitgeprobeerd.
Jacques: volgende bestuursvergadering zit hij lastig. We besluiten om de vergadering van 23 november te
laten vervallen omdat verzetten heel lastig blijkt. Op 1 december zien we elkaar bij de participantenraad.
Participantenraad 1 december. Voorbereiding: Adrie vraagt mevrouw De Bruyn van het Sociaal Team of zij bij
de vergadering van de participanten een presentatie wil geven.
Jacques: zal 5 punten voor de LIA prioriteren.

➔
9.

Sluiting
We sluiten om 11.23 uur de vergadering.
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