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PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN 
 
 

In 2017 heeft het participatieplatform sociaal domein afscheid genomen van drie leden 
waarvan een persoon op basis van prive-omstandigheden, een persoon is overleden en 
een persoon op basis van een onwerkbare situatie. 
Daarnaast is er een welkome aanvulling op de invulling van het participatieplatform 
gekomen door de benoeming van drie nieuwe leden. 
 
Naast 9 formele vergaderingen heeft het participatieplatform een trainingsdag gehad 
onder leiding van een docent van de AVI waarbij onder meer aan de orde is gekomen de 
taakverdeling en wat is wiens kracht binnen het platform, vergroten van het gezamenlijk 
inzicht in het werk van het platform, de plaats van het platform binnen de gemeentelijke 
of liever gezegd buiten de gemeentelijke organisatie en buiten de politieke arena en het 
samenwerken binnen het platform. 
 
In 2017 zijn er onder meer contacten geweest met het JAC, gehandicaptenplatform 
Abcoude, regionale WMO raden/platformen, PCOB, Uwouder platform en andere 
belangengroepen en inwoners.   
De contacten met de JAC zijn eind  2017 weer opgepakt, het participatieplatform heeft 
besloten dat er voor het JAC een van de leden van het platform de vergaderingen van het 
JAC zal bijwonen om een goede link te leggen tussen het platform en het JAC. 
Uit het contact met het Uwouder platform is gebleken dat zij een zelfstandige positie 
willen blijven innemen t.o.v. de te geven adviezen en inspraakmogelijkheden bij de raad.  
Er is op de zorgmarkt gestaan in de Boei met een kraam door het platform en daarnaast is 
er deelgenomen aan het huisartsensymposium alsmede aan de dag van de zorgvrager. 
Aan diverse netwerkbijeenkomsten zoals met het onderwerp armoede, 
evaluatiebijeenkomsten b.v. met de onderwerpen Wmo en Jeugdverordening is 
deelgenomen door een aantal leden van het platform. 
Door de voorzitter en secretaris is deelgenomen aan de ontwikkeltafel van de gemeente.  
 
In 2017 heeft het platform op een plezierige en open wijze kunnen samenwerken met de 
contactpersoon van de afdeling beleid die de vergaderingen van het platform heeft 
bijgewoond. De samenwerking met de leiding en de medewerkers van de afdeling beleid 
wordt als plezierig, open en bereidwillig ervaren. 
 
 



 
Er zijn adviezen gevraagd en uitgebracht omtrent; 
 ONDERWERP    ADVIES 
 
– Maatschappelijke Agenda   12 januari 2017 
– Visie Toegang Sociaal Domein  12 januari 2017 
– Subsidieverordening   12 januari 2017 
– Bestuurlijke Boete    14 augustus 2017 
– Transformatie Wsw (2)   1 augustus 2017    
– Beschermd Wonen    14 september 2017 
– Schuldhulpverlening    15 september 2017 
– Jeugdverordening    13 sep tember 2017 
– Aanpak personen met verward gedrag 22 november 2017 
– Doelgroepenvervoer   22 november 2017 
 
Daarnaast is er een ongevraagd advies uitgebracht aan het college over 
–  het Veenweidebad.    26 juli 2017 
 
Aan het eind van het verslagjaar is een van de nieuwe leden zich als trekker gaan 
bezighouden met het opzetten van een eigen website, uiteraard wordt dit ondersteund 
door een groepje leden en worden besluiten hierover genomen in de vergadering van het 
platform. 
 
Met betrekking tot de financiële verantwoording kan worden gesteld dat een beperkte 
overschrijding van de begroting  van het participatieplatform heeft plaatsgevonden.  
 
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 niet zelf 
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. 
 
 
3 april 2018   
 
M. de Wit      J. Moormann 
voorzitter      secretaris 


