VERANTWOORDINGSVERSLAG PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN
2016
In 2016 heeft het participatieplatform sociaal domein afscheid genomen van 4 leden om
basis van persoonlijke redenen van de betrokkenen. Daarnaast is er een welkome
aanvulling op de invulling van het participatieplatform gekomen door de benoeming van
twee nieuwe leden.
Naast 10 formele vergaderingen heeft het participatieplatform een trainingsdag gehad
onder leiding van een docente van de AVI waarbij onder meer aan de orde is gekomen de
taakverdeling binnen het participatieplatform en de wijze van vergaderen en samenwerken
binnen het platform.
In het verslag is er een logo ontworpen voor het participatieplatform en is er op de
gemeentelijke website een verwijzing gemaakt naar hoe het participatieplatform te
bereiken valt voor de inwoners en belangengroepen.
In 2016 zijn er onder meer contacten geweest met het JAC, STAG, regionale WMO
raden/platformen en andere belangengroepen en inwoners. De contacten met de JAC zijn
spijtig genoeg niet voortgezet omdat zij niet meer reageerden op de door ons verzonden
mails en verslagen en agenda's van het platform.
Door de voorzitter en secretaris is deelgenomen aan de ontwikkeltafel van de gemeente
en aan de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in het kader van de
Maatschappelijke Agenda.
Door personele wisselingen bij de afdeling beleid heeft het participatieplatform in het
verslagjaar met ongeveer 6 contactpersonen moeten werken hetgeen niet prettig was in
de samenwerking. De samenwerking met de leiding en de medewerkers van de afdeling
beleid wordt als plezierig, open en bereidwillig ervaren.
Het participatieplatform heeft besloten dat er voortgegaan wordt met de externe
verslaglegging van de vergaderingen.
Er zijn adviezen gevraagd en uitgebracht omtrent;
– Beleidsregels en financieel Besluit Wmo
– Aandachtspunten Prestatieplan Jeugd
– Jeugdverordening en aanvullende regels
– Peuterspeelzalen en VVE
– Inkoop Wmo en jeugdhulpverlening
– Onderwijsbeleid
– Concept Raadsvoorstel WSW
Verder is er gewerkt aan het eind van het jaar aan adviezen op het gebied van;

– Maatschappelijke Agenda
– Toegang Sociaal Domein
– Subsidieverordening
In 2016 is door het afdelingshoofd beleid en beleidsadviseurs toelichting gegeven in de
vergadering op de onderwerpen die ter advies zijn aangeboden aan het
participatieplatform.
Ook is er kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Jeugd/Sport.
Met betrekking tot de financiële verantwoording kan worden gesteld dat er binnen de
begroting is gebleven door het participatieplatform.
Zoals hieronder staat aangegeven.
Omschrijving
Presentiegelden

Begroting 2016
10.800,--

Werkelijk

Resterend

7.114,17

3.685,83

74,14

74,14-

3.083,90

583,90-

Contributie

100,--

100,00-

Advertentiekosten

240,16

240,16-

Geschenken intern

26.-

26,00-

272,32

272,32-

Representatiekosten
Vergaderkosten

2.500,--

Reiskosten
Overige kosten

1.200,--

Totaal

14.500,--

1.200,00
10.910,69

3.589,31

Er is gekozen door het participatieplatform, in overleg met de afdelingsleiding van de
afdeling beleid, om prioriteit te geven aan de adviesaanvragen.
Mede daardoor maar eveneens omdat de gemeente zelf ook allerlei acties heeft
uitgevoerd naar de burgers waaraan wij hebben deelgenomen, om geen
netwerkbijeenkomsten te organiseren maar aansluiting te zoeken bij hetgeen door
anderen georganiseerd wordt. Hier willen wij in de toekomst een nog actievere rol bij
gaan vervullen.
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