VERANTWOORDINGSVERSLAG PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN 2019
In 2018 heeft het participatieplatform sociaal domein op het gebied van de personele
invulling een nieuw lid mogen verwelkomen en werden de voorzitter, secretaris en twee
leden voor een periode van vier jaar opnieuw benoemd door het college. Het bleek
moeilijk om de taken van het platform allemaal te vervullen terwijl er te weinig nieuwe
leden bijkwamen.
Hierdoor was er geen tijd om een nog gerichtere wervingscampagne te starten en
opleidingsactiviteiten te ondernemen.
Dit betekende voor de begroting van 2019 dat er een financieel overschot was.
Het financiële verslag is als volgt volgens de gemeente:

Grootboek

Naam Grootb Categorie

Naam CategorBegrot ing

561023
561023
561023
561023
561023

Adviesraad soc111020
Adviesraad soc138000
Adviesraad soc138002
Adviesraad soc138009
Adviesraad soc138020

diversen
Bakhuis
website
Presentiegld co
diversen

0,
5.049,00
0,00
12.751,00
0,00
17.800,00

Werkelijk
86,65
2.656,50
712,00
5.801,86
366,60
9.623,61

Met betrekking tot de financiële verantwoording kan worden gesteld dat
er is gekozen door het participatieplatform 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.
In 2019 zijn er onder meer contacten geweest met het JAC, gehandicaptenplatform
Abcoude, regionale Wmo raden/platformen, PCOB, inwonerspanel en andere
belangengroepen en inwoners.
De contacten met de JAC zijn door een lid die speciaal hiervoor is benoemd
geïntensiveerd.
Aan diverse bijeenkomsten zoals het periodiek overleg met het zwembad, actieplan
Armoede en Schulden, workshop gesprekstechniek, toekomst openbaar vervoer,1e lijns
spoedzorg, taalproject vereenvoudigen brieven is deelgenomen door een aantal leden van
het platform.

Daarnaast is er overleg gevoerd met de betreffende beleidsambtenaren, teamleider beleid
en wethouder Schuurs van de gemeente over de onder handen zijnde onderwerpen
waarover gevraagd dan wel ongevraagd advies is uitgebracht door het platform.
Op de uitnodiging van het platform om kennis te maken met de nieuwe wethouders
Hagen en Kroon hebben hier geen gebruik van gemaakt.
In 2019 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.
De adviesprocedure is voor nieuwkomers en tijdelijke medewerkers van de afdeling beleid
niet altijd duidelijk ook in 2019 bleek dit nog het geval hierover en over de samenwerking
met het team beleid zijn de voorzitter en de secretaris van het platform in de vergadering
van het team beleid in gesprek geweest om zaken te verduidelijken en een bijdrage te
leveren tot verbetering.
Er zijn adviezen gevraagd en uitgebracht omtrent;
ONDERWERP

ADVIES

–
–
–

Armoede en Schuld
Aanbesteding schuldhulpverlening
opgenomen Heronderzoek bijstand

februari 2019
december 2019
september 2018 dit onderwerp wordt in
een groter verband dit verzoek om advies
en het advies komt dus te vervallen in
2020.

--

Inkomensregeling Chronische
Zieken en Gehandicapten (ICG)
Collectieve ziektekosten Minima
(CZM)
Abonnementstarief Wmo
Feedback aanbesteding regiotaxi
Meerjarenbeleid participatie
“participatiekoers 2019-2023”
Wijziging Wmo verordening
Belastingvrije voet bijstand
Knelpunten huishoudelijke hulp vervolg

januari 2019

–
–
–
–
–

juni 2020
M. de Wit
voorzitter

januari 2019
januari 2019
juli 2019
juli 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019

J.M.J. Moormann
secretaris

