
 
 

 

VERANTWOORDINGSVERSLAG  PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN 2020 

 

In 2020 heeft het participatieplatform sociaal domein op het gebied van de personele 
invulling twee leden zich om privé redenen terug getrokken. Ondanks onze pogingen om 
via het voeren van een advertentiecampagne konden wij er in het verslagjaar 2020 niet in 
slagen om nieuwe leden te werven. 
Hierdoor werd er een extra beroep gedaan op de inzet van de overige leden van het 
platform om de adviezen die zowel gevraagd als ongevraagd uitgebracht werden op te 
stellen. 
Daarnaast moesten wij ook overgaan in verband met Corona om digitaal te overleggen en 
vergaderen hetgeen eveneens een extra belasting betekende voor ons. 
Aangezien wij geen vergaderkosten, opleidingskosten en kosten t.b.v. werving in zeer 
beperkte mate hebben gemaakt in het verslag bleef er geld over t.o.v. de begroting. 
 
Wij verwachten in 2021 dat wij weer een extra inhaalslag op deze gebieden kunnen en 
zullen moeten maken. Daarnaast verwachten wij eveneens netwerkbijeenkomsten te 
kunnen organiseren. 
 
Het financiële verslag is als volgt volgens de gemeente 

 

Financiële verantwoording 2020 

 
 

 BEGROTING 2020 Uitgaven 2020 

Presentiegeld 

(vrijwilligersvergoeding) / 

notuliste en 

opleidingsactiviteiten 

16.000,-- 7.324,-- 

Website/advertenties  2.500,-- 1.362,-- 

Diversen     500,-- 356,-- 

   

Totaal 17.000,-- 9.042,-- 

   

 
 
In 2020 zijn er onder meer contacten geweest met het JAC, gehandicaptenplatform 
Abcoude, regionale Wmo raden/platformen,  inwonerspanel  en andere belangengroepen 
en inwoners.   
De contacten met de JAC zijn door een lid die speciaal hiervoor is benoemd 
geïntensiveerd. De verwachting is dat deze taak in 2021 door een ander lid van het 
platform wordt overgenomen. 



 
Door de Coronamaatregelen is het bijwonen van bijeenkomsten veelal digitaal geweest. 
 
In 2020 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 adviesprocedure is voor nieuwkomers en tijdelijke medewerkers van de afdeling beleid 
niet altijd duidelijk ook in 2020 bleek dit nog het geval.  
 

Er zijn zowel gevraagde als ongevraagde adviezen uitgebracht omtrent; 
  

ONDERWERP     ADVIES 

 

 

– Beleidsplan Armoede en Schulden november 2019  
– Termijnen schuldhulpverlenings-   

 beschikkingen    september 2020 

– Vervroegd uitbetalen 

 bijstandsuitkeringen    september 2020 

– Jeugdbeleidsplan    februari 2020 

– Verordening maatschappelijke 

 Ondersteuning 2020   augustus 2020 

– Verordening Jeugdhulp   augustus 2020 

– Uitvoeringsregels heronderzoeken 

 bijstand ingediend in september 2018 

 is door de gemeente vervallen verklaart 19 maart 2020 

– Pilot ondersteuning mantelzorg inzet 
 huishoudelijke hulp     maart 2020 

– Onderzoek en privacy   juni 2020 

– Voorstel voortzetting ICG   april 2020 

– Problemen rond huishoudelijke hulp april 2020 

– Uitgangspuntennotitie trapliften  juni 2020 

– Uitgangspunten hulpmiddelen  juni 2020 

–  Zorgen rond toepassing van de 

 uitgangspunten conform de  
 Maatschappelijke agenda   september 2020 

 

– Klanttevredenheidsonderzoek  juni 2020 
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