VERANTWOORDINGSVERSLAG PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN
2018
In 2018 heeft het participatieplatform sociaal domein afscheid genomen van twee leden
waarvan een i.v.m. privé-omstandigheden. In 2018 hebben wij een nieuw lid mogen
verwelkomen die zich met name gaat richten op de samenwerking tussen het platform en
de Jongeren Adviescommissie.
In 2018 zijn er onder meer contacten geweest met het JAC, gehandicaptenplatform
Abcoude, regionale WMO raden/platformen, PCOB, Uw-ouder platform en andere
belangengroepen en inwoners.
De contacten met de JAC zijn door een lid die speciaal hiervoor is benoemd
geïntensiveerd.
Aan diverse netwerkbijeenkomsten zoals de armoedeconferenties en bijeenkomsten op het
gebied van laaggeletterdheid, omgaan met dementie, de “nieuwe route”etc. is
deelgenomen door een aantal leden van het platform.
Door de voorzitter en secretaris is deelgenomen aan de ontwikkeltafel van de gemeente.
Er is deelgenomen door een tweetal leden van het platform aan de training toegang
sociaal domein en er is tevens deelgenomen aan werkgroepen op dit gebied.
Daarnaast is er regulier overleg gevoerd met de betreffende beleidsambtenaar van de
gemeente en het management van het Veenbad om de voortgang m.b.t. de verbeteringen
naar aanleiding van het ongevraagde advies van 2017 te kunnen volgen.
In 2018 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. Hoewel hierbij wordt aangetekend dat
door het grote aantal personele wisselingen bij de afdeling beleid zaken niet altijd
vlekkeloos verliepen en onderwerpen zoals bijvoorbeeld advies op het gebied van
schuldhulpverlening nu al sinds 2017 op de plank ligt bij de afdeling beleid.
Ook de adviesprocedure is voor nieuwkomers en tijdelijke medewerkers van de afdeling
beleid niet altijd duidelijk.
Er zijn adviezen gevraagd en uitgebracht omtrent;
ONDERWERP

ADVIES

–

Schuldhulpverlening

september 2017 (is nog geen antwoord
op van de gemeente in juli 2019)

–

Ongevraagd advies zorgen omtrent

–
–
–
–
–
–

huishoudelijke hulp
januari 2018
Wsw transitie
maart 2018
Aanbesteding doelgroepenvervoer
2018
Individuele Inkomenstoeslag
juli 2018
Tegemoetkoming kinderopvang op grond
van een sociaal medische indicatie
september 2018
Verordening JAC
september 2018
Heronderzoek bijstand
september 2018 (nog geen reactie in juli
2019)

Aan het eind van 2017 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. De
website is de lucht in gegaan tijdens de presentatie aan de Gemeenteraad in september
2018.
Het huishoudelijk reglement van het participatieplatform is geactualiseerd en ter
informatie gezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders in het voorjaar
van 2018.
Met betrekking tot de financiële verantwoording kan worden gesteld dat een
onderschrijding van de begroting van het participatieplatform heeft plaatsgevonden. Dit is
veroorzaakt door minder leden en het niet organiseren van een trainingsdag voor de leden
van het platform.
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 wij te kampen hebben met een tekort aan
vrijwilligers die structureel een bijdrage willen leveren aan het platform, 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.
Het financiële verslag is als volgt volgens de gemeentelijke cijfers:
BEGROTING 2018
WERKELIJK 2018
Presentiegeld
(vrijwilligersvergoeding)

10.951,--

7.530.--

Notuliste en website

5.049,--

3.650,--

Diversen
Totaal

30 juli 2019
M. de Wit
voorzitter

193,-16.000,--

11.373,--

J.M.J. Moormann
secretaris

