
 
 

 

VERANTWOORDINGSVERSLAG  PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN 2021 

 

In 2021 is het participatieplatform er in geslaagd om een nieuw lid te werven. Uiteraard is 
het platform daar erg blij mee maar het is nog onvoldoende om het werk van het 
participatieplatform volledig te kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn nog meer leden nodig.  
 

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. 
Ook in 2021 was het voor het overgrote deel nodig om digitaal te vergaderen in verband 
met Corona 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 2022 dat wij weer een extra inhaalslag op deze gebieden kunnen en 
zullen moeten maken. Ook het afscheid van onze voorzitter per 1 januari 2022 en de 
inwerktijd die nodig is voor het opvullen van de vacature van zowel de voorzitter als in de 
toekomst de secretaris die eveneens als twee leden na 8 jaar afscheid zullen gaan nemen 
zal een voortvarende aanpak van de vacaturevervulling en inwerken van nieuwe mensen 
in 2022 nodig maken. 
 
Het financiële verslag is als volgt volgens de gemeente 

 

Financiële verantwoording 2021 

 
 

 BEGROTING 2021 Uitgaven 2021 

Presentiegeld 

(vrijwilligersvergoeding) en 

opleidingsactiviteiten 

13.000,-- 4.896,-- 

Website/advertenties  2.500,-- 1.362,-- 

Diversen     500,-- 333,-- 

Licenties en abonnementen  762,-- 

Notulist/ vacatures 5.049,-- 2.376,-- 

Totaal 17.000,-- 9729,-- 

 
 
In 2021 heeft het gehandicaptenplatform Abcoude ons laten weten dat zij stoppen met 
hun werkzaamheden aangezien zij van mening zijn dat wij deze categorie inwoners en hun 
problematiek goed kunnen vertegenwoordigen in onze adviezen richting gemeente. 
In 2021 zijn er contacten geweest met regionale Wmo raden/platformen,  inwonerspanel  



en andere belangengroepen en inwoners.   
De contacten met de JAC zijn geïntensiveerd.  
 
Door de Coronamaatregelen is het bijwonen van bijeenkomsten veelal digitaal geweest. 
 
In 2021 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 2021 bleek dit nog het geval.  
 

Er zijn zowel gevraagde als ongevraagde adviezen uitgebracht omtrent; 
  

ONDERWERP     ADVIES 

 

 

Beleidsregels maatschappelijke  
ondersteuning   5-1-2021   10-2-2021 

 
Gehandicapten parkeerkaart 8-2-2021   7-3-2021 

 
Uitvoering lokale  
toegankelijkheid   19-2-2021   10-3-2021 

 
Beleidsregels TONK   31-3-2021   7-4-2021 

 
Inspiratiesessie  
Huishoudelijke hulp   13-3-2021   moet nog adviesaanvraag  
         komen 

Kinderopvang re-integratie- 
trajecten    14-4-2021   15-6-2021 

 
Toegang 2.1    30-7-2021   17-8-2021 

 
Beleidsregels tegemoetkoming  
kinderopvang SMI indicatie 18-10-2021   3-11-2021 

 
Nadere regels en beleidsregels 

Jeugdhulp    30-7-2021   29-9-2021 

 
Gezondheidsnota   14-4-2021   25-11-2021 
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J.M.J. Moormann secretaris  
 


