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1. Inleiding
Dit document is het verslag over het jaar 2017 van de Stichting WMO-Platform; Platform
Sociaal Domein te Hardinxveld-Giessendam. In dit verslag wordt de stichting kortweg
aangeduid als het Platform.

2. Samenstelling, nominaties, taken en werkwijze
Samenstelling:
Het Platform is samengesteld uit een bestuur en een participantenraad.
Het bestuur bestaat uit zeven personen. Tijdens de overgang van 2016 naar 2017 heeft de
heer B.H. Huisman als bestuurslid afscheid genomen van ons Platform en heeft mevrouw
A.A. Teeuw-Bakker (opnieuw) in het bestuur plaatsgenomen. In het verslagjaar is de
samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.
De participantenraad bestond aan het begin van het jaar uit zeventien personen; in de loop
van het jaar vertrokken drie personen en kwamen er geen personen bij, zodat aan het eind
van het jaar veertien participanten in het Platform deelnamen.
Een overzicht met de namen en overige gegevens van de bestuursleden en de participanten
is aan het eind in dit verslag opgenomen
Nominaties:
Zeventien personen zijn bij het Platform betrokken vanuit maatschappelijke organisaties en
kerkgenootschappen, namelijk:
 Reddingsbrigade
 Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
 Cliëntenraad Zorgcentrum Pedaja
 Plaatselijke afdeling PCOB
 Cliëntenraad Zorgcentrum De Lange Wei
 Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld
 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
 Rooms-Katholieke inwoners
 Longfonds
 Plaatselijke afdeling NPV
 Christelijke Oratorium Vereniging Laudate (een deel van het jaar)
 Voedselbank
 Gereformeerde gemeente
 Stichting De Ark
 Plaatselijke afdeling De Zonnebloem
 Cliëntenraad Zorgcentrum Tiendwaert
 Senioren Vereniging
Zeven personen hebben, als ervaringsdeskundige en/of als uit meeleven bij het Sociaal
Domein betrokkene, op persoonlijke titel zitting in het Platform.
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Taken:
De taken van het Platform betroffen het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen
van de burgers van onze gemeente met betrekking tot de inhoud van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Na het van kracht
worden van de Jeugdwet en de Participatiewet, in het jaar 2015, werd de oorspronkelijke
naam ‘WMO-Platform’ aangevuld met ‘Platform Sociaal Domein’; dit is gebaseerd op het feit
dat de inhoud van de drie genoemde wetten, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn,
veelal aangeduid wordt als ‘Sociaal Domein’. We onderscheiden daarbij de
burgerparticipatie in de vorm van beleidsadvisering, gevraagd en ongevraagd, aan het
gemeentebestuur en de praktische belangenbehartiging van de burgers, zowel collectief als
individueel, in de vorm van bemiddeling, adviezen en informaties.
Ook in het jaar 2017 zag het Platform als voorwaarde voor het vervullen van de genoemde
taken het zo goed mogelijk open hebben van ogen en oren voor de behoeften aan hulp, zorg
en ondersteuning van (groepen van) mensen met beperkingen. Daarvan zijn algemene
voorzieningen, zoals begaanbaarheid van straten en wegen, toegankelijkheid en
gebruiksgemak van woningen en gebouwen belangrijke onderdelen. Vooral het signaleren
en kenbaar maken van gevaarlijke en ongemakkelijke situaties had daarbij de aandacht,
waarbij zoveel mogelijk werd bijgedragen aan het oplossen van de problemen, door middel
van overleg met en adviezen aan het gemeentebestuur en betrokken maatschappelijke
organisaties.
Ook het geven van adviezen aan en zo nodig doorverwijzen van personen met vragen en/of
problemen op het gebied van zorg en ondersteuning was daarvan een belangrijk onderdeel.
Voor nieuw te ontwikkelen projecten werd, bij voorkeur in voldoende vroeg stadium, zoveel
als mogelijk is mee nagedacht en geadviseerd om gevaarlijke en ongemakkelijke situaties te
voorkomen. Ook was het geven van voorlichting aan de basisscholen in de vorm van het
Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) een niet te onderschatten vast onderdeel
van de bijdrage aan een samenleving waarin mensen met beperkingen een zo volwaardig
mogelijke plaats kunnen hebben.
Werkwijze:
Over alle zaken die de aandacht vroegen in verband met nieuwe ontwikkelingen, nader
onderzoek en/of verbetering werd structureel in vergaderingen, zowel intern in het Platform
als met het gemeentebestuur en ambtenaren, gesproken. Daaruit volgden acties in de vorm
van het geven van adviezen aan het gemeentebestuur en bijdragen aan hulp en
ondersteuning voor mensen die dat nodig hadden. Ook vond incidenteel overleg plaats met
andere maatschappelijke organisaties, zoals de welzijnsstichting Servanda en instellingen
voor verzorging en verpleging.
In het Platform functioneerden vijf themagroepen met de benamingen:
 Verkeer en verblijf
 Hulp en ondersteuning
 Jeugdzorg
 Arbeidsparticipatie
 Informatie en voorlichting
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Het doel daarvan was dat niet iedere deelnemer in het Platform van alle zaken in de brede
werkingsgebieden van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet in detail op de hoogte
behoefde te zijn. Wanneer adviezen aan en/of overlegbesprekingen met het
gemeentebestuur voorbereid werden gebeurde dat in eerste instantie zoveel als praktisch
mogelijk was door de themagroep(en) die zich met de inhoud van het (de) betreffende
onderwerp(en) bezig hield(en). Na de voorbereiding in de themagroepen werden de zaken in
het bestuur besproken en werden de adviezen aan het gemeentebestuur en/of andere
belanghebbende instanties gepresenteerd.
Zowel door vertegenwoordigers van het bestuur als van de participantenraad werd zoveel
als daarvoor gelegenheid was deelgenomen aan bijeenkomsten voor overleg en informatie
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie met
het doel zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen en daarop zo nodig in te
spelen.

3. Aansluiting bij overkoepelende landelijke organisaties
Het Platform is aangesloten bij de volgende overkoepelende landelijke organisaties:
 Ieder(in)
 Koepel adviesraden sociaal domein
 Mezzo

4. Deelname aan openbare maatschappelijke evenementen
Het Platform nam deel aan de informatiemarkt in het kader van de Dag van de Ouderen.

5. Vergaderingen
Van het bestuur:
Het bestuur vergaderde dertien keer, namelijk in iedere maand met een extra vergadering in
november.
Structurele agendapunten voor de bestuursvergaderingen waren:
 Welkom en opening
 Notulen vorige vergadering
 Actielijst
 Ingekomen stukken
 Voorbereiden ambtelijk overleg, bestuurlijk overleg en vergaderingen van bestuur en
participanten
 Evaluatie ambtelijk overleg, bestuurlijk overleg en vergaderingen van bestuur en
participanten
 Rapportages vanuit regionaal overleg Wmo-raden
 Rapportages vanuit regionaal overleg gehandicaptenplatforms
 Rapportages vanuit overige externe bijeenkomsten
 Bemiddeling, adviezen en informaties t.b.v. burgers
 Informaties vanuit besluitenlijsten College van B & W
 Rondvraag
 Sluiting
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In de vergadering in mei werd informatie uitgewisseld met Susanna Kos, directeur van
Welzijnsstichting Servanda, over de nieuwe koers van deze Stichting.
In de vergadering in oktober was als gast aanwezig Petra van der Horst, directeur van de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Met haar werd gesproken over de rol, positie en
samenstelling van ons Platform.
Verder werd in de bestuursvergaderingen onder meer gesproken over de volgende
onderwerpen:
 De MAG
 Advies betreffende beschermd wonen en opvang
 Resultaten cliëntervaringsonderzoeken
 Bemiddeling en adviezen t.b.v. burgers
 Uitkeringen aan mensen die financiële ondersteuning nodig hebben
 Uitstallingenbeleid
 Rol, positie en samenstelling van ons Platform
 Informaties vanuit AVRES
 Archiveren van documenten
 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 Signalen vanuit de samenleving
 Voorzittersoverleg adviesraden Drechtsteden
 Betrokkenheid van participanten
 Nieuwe deelnemers in de participantenraad
 Invlechten van onze gemeente in de Drechtsteden
 Dag van de Ouderen
 Adviezen aan het gemeentebestuur
 Vertrouwenspersoon Wmo
 De Nieuwe Winkelstraat
 Vertegenwoordiging in Regionale Adviesraad Drechtsteden
 Informaties vanuit Werkgroep Sociaal Domein van de Gemeenteraad
 Dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente
 Beschermd wonen en opvang
 Wensenfestival
 Onderzoek toegankelijkheid en begaanbaarheid haltes openbaar vervoer
 Knelpunten in de openbare buitenruimte
 Stappenplan huishoudelijke hulp
 Lidmaatschap cliëntenraad AVRES
 Lidmaatschap cliëntenraad SDD
 Kerk en vluchteling
 Bijeenkomsten GIPS
 Adviezen aan politieke partijen voor verkiezingsprogramma’s
 Dienstencheques
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Van bestuur en participanten:
Reguliere vergaderingen van bestuur en participanten werden gehouden in de maanden
maart, juni, september en december. In april werd een korte extra vergadering gehouden
over de rol, positie en samenstelling van het Platform.
In tegenstelling tot wat in voorgaande jaren gebruikelijk was waren in deze vergaderingen
geen wethouders en ambtenaren aanwezig. De vergadering in juni werd bijgewoond door
een lid van de gemeenteraad. In een aantal vergaderingen waren vertegenwoordigers van
Servanda aanwezig, evenals belangstellende burgers.
In de reguliere vergaderingen werden presentaties verzorgd over de volgende
onderwerpen:
 Arbeidsparticipatie door mensen met beperkingen
 De Voedselbank
 De Kledingbank
 Het Buurttoezicht
Verder verliepen deze vergaderingen volgens een standaard agenda, waarin voorkwamen:
 Welkom en opening
 Notulen van de vorige vergadering
 Notulen van de bestuursvergaderingen
 Signalen vanuit de samenleving
 Onderwerpen voor presentaties
 Mededelingen vanuit het bestuur
 Rondvraag
 Sluiting
Voorafgaand aan iedere vergadering ontvingen de deelnemers de door het bestuur
vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen uit de periode vanaf de voorgaande
vergadering. Hierdoor waren de participanten geïnformeerd over de door het bestuur
behandelde zaken; daarover konden tijdens de vergaderingen vragen gesteld en
opmerkingen geplaatst worden.
Incidenteel werd daarnaast gesproken over:
 Actualiseren van de indeling van ons Platform in themagroepen
 Bijdrage van ons Platform aan implementatie van het VN-Verdrag
 Knelpunten in de openbare buitenruimte
 Bijeenkomst over het thema Jeugdhulp
 Uitstallingenbeleid
 Netwerk Jeugdzorg
 Kerk en Vluchteling
 Contacten met de achterbannen
 Rol, positie en samenstelling van ons Platform
 Fiets voor gehandicapten met hun begeleiders
 Bijeenkomsten GIPS
 Dag van de Ouderen
 Adviezen aan politieke partijen voor verkiezingsprogramma’s
 Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente
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Resultaten cliëntervaringsonderzoeken
Implementatie VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap
Beschermd wonen en opvang
Testamenten en erfrecht
Dienstencheques
Negatieve ervaringen vervoer van mensen met beperkingen
Passend onderwijs

Bestuurlijk overleg van het bestuur met de burgemeester, wethouders en ambtenaren:
Bestuurlijk overleg werd gehouden in de maanden april en oktober.
In de bestuurlijke overlegvergaderingen werd gesproken over de volgende onderwerpen:
 Uitstallingenbeleid
 Transformatie Sociaal Domein
 Financiële vergoeding van het Platform
 Levensloopbestendig wonen
 Particulier ondernemerschap
 Beschermd wonen thuis
 Jaarverslag 2016 van het Platform
 Herbezinning rol, positie en samenstelling van het Platform
 Oriëntatie van het Platform op overgang naar Drechtsteden
 Adviezen van het Platform aan lokale politieke partijen
 Communicatie en correspondentie
 Adviesaanvragen aanpassingen wegen en straten
Ambtelijk overleg van het bestuur met de beleidsambtenaren Sociaal Domein:
Ambtelijk overleg werd gehouden in de maanden februari, mei, augustus en november.
In de ambtelijke overlegvergaderingen waren de volgende zaken onderwerp van
bespreking:
 Maatschappelijke agenda (MAG)
 Resultaten cliëntervaringsonderzoeken
 Beschermd wonen en opvang
 Evaluatie van het Sociaal Team
 Verlichting oversteekplaatsen voor voetgangers
 Hagihopper
 Bijstandsuitkeringen
 Uitstallingenbeleid
 Invlechten maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie in SDD
 Vervolgstappen rol, positie en samenstelling en doorontwikkeling van het
Platform
 Startfoto MAG
 VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap
 Subsidie voor werkgelegenheidsprojecten Drechtsteden
 Jaarverslag 2016 van het Platform
 Inrichting openbare buitenruimte
 Overlegstructuur Gemeente en Platform
 De Omgevingswet
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Subsidieregeling armoede en schulden
Deelname in cliëntenraad van AVRES

Bespreking met portefeuillehouders maatschappelijke ondersteuning van de gemeenteraad
In oktober had het bestuur een vergadering met leden van de gemeenteraad die betrokken
zijn bij het Sociaal Domein.
Na (hernieuwde) kennismaking werd in die vergadering gesproken over de volgende
onderwerpen:
 Adviezen van het Platform voor verkiezingsprogramma’s
 Herbezinning op rol, positie en samenstelling van het Platform
 Oriëntatie op overgang naar de Drechtsteden
 Implementatie VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap
 Advies hellingbanen bij brug tussen de Marsstraat en Buitendams

6. Publicaties en presentatie
In het plaatselijke weekblad Het Kompas werd nagenoeg elke maand een publicatie van het
Platform geplaatst met informatie over actuele ontwikkelingen en vergaderingen van
bestuur en participanten. Ook werd daarin opgeroepen, bij vragen en/of opmerkingen over
zaken die de maatschappelijke ondersteuning betreffen, contact op te nemen met het
secretariaat.

7. Deelname in reguliere overlegorganen
Vertegenwoordigers van het Platform hebben deelgenomen aan de volgende organen voor
overleg over zaken die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning:
 Regionaal overleg gehandicaptenplatforms A & V
 Voorzittersoverleg Wmo-raden Drechtsteden
 Verkeerscommissie
 Cliëntenraad AVRES
 Comité Dag van de Ouderen
 Klankbordgroep Servanda
 Klankbordgroep MAG
 Werkgroep Kerk en Vluchteling

8. Deelname aan incidentele bijeenkomsten voor informatie, en overleg
In 2017 is deelgenomen aan incidentele bijeenkomsten voor informatie en overleg
betreffende de volgende onderwerpen:
 Samen aan de slag met de MAG
 Beschermd wonen en opvang
 Overgang van 18- naar 18+
 Wraparound Care
 Samen aan de slag met de MAG
 MAG werkgroep ‘wensenfestival’
 Ervaringsdeskundigheid voor adviesraden, cliëntenraden en overige belangstellenden
 De Nieuwe Route in het Sociaal Domein
 Algemene Ledenvergadering Ieder(in)
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Goed wonen en bouwen aan de leefbaarheid
Koffie met MAG
De toekomst van de zorg
Kennismaken met de SDD
Avond voor de Jeugdhulp
Lokaal manifest gemeenteraadsverkiezingen
Heeft de Participatiewet gebracht wat ervan verwacht werd?
Kennismaken met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
MAG werkgroep voor het organiseren van het Wensenfestival

9. Informatie uit publicaties en tijdschriften
Informatie over maatschappelijke ondersteuning, waarvan hulp(middelen) en adviezen ten
behoeve van mensen met beperkingen onderdelen zijn, werd verkregen uit publicaties van
onder meer de volgende instellingen:
 De Rijksoverheid
 Het Provinciebestuur
 Het Gemeentebestuur
 Zorgbelang Zuid Holland Zuid
 De Koepel van WMO raden Sociaal Domein
 Ieder(in)
 Tympaan Instituut
 Verweij Jonker Instituut
 Programma Aandacht voor iedereen
 Platform GGZ
 Per Saldo
 Mezzo
 MEE
 PCOB
 De Zonnebloem
 ANGO
 AVRES

10. Website
Sinds 2013 is onze website www.wmoplatform-hagi.nl in gebruik.
Deze website heeft de volgende hoofdstukken:
 Home
 De stichting
 Overige gegevens
 Activiteiten
 Adviezen
 Nieuws
 Agenda
 Links
 Contact
 Stappenplan huishoudelijke hulp
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11. Adviezen aan het gemeentebestuur
Gevraagde adviezen:
Voor de volgende onderwerpen zijn op verzoek adviezen gegeven aan het gemeentebestuur:
 Uitstallingenbeleid
 Hellingbaan bij het treinstation aan de Stationsstraat
 Gezondheidscentrum in het gebouw van de RABO bank. Omdat de adviesaanvraag
ons bereikte nadat de vergunning verleend was is een kopie van het advies ook
gestuurd naar de initiatiefnemers met het verzoek dit te delen met de toekomstige
gebruikers.
 Verbouwing van Pedaja
 Twee bruggen in De Blauwe Zoom
Ongevraagde adviezen:
Voor de volgende onderwerpen zijn ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur
gegeven:
 Niet geven van vergunning voor huis aan huis collecteren door Stichting Begrip voor
Onbegrip
 Maatregelen voor het oplossen van knelpunten in de openbare buitenruimte
 Verbeteren van verlichting bij oversteekplaatsen voor voetgangers
 Speerpunten voor verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen
Reacties naar aanleiding van adviezen:
Op adviezen voor de volgende onderwerpen is reactie ontvangen:
 Nieuwe bestrating van de Troelstrastraat
 Aanbrengen van hellingbanen bij de brug tussen de Marsstraat en Buitendams
 Oplossen van knelpunten in de openbare buitenruimte
 Geconstateerd is dat het door ons Platform gegeven advies voor het opheffen van
onveilige situaties op het parkeerterrein bij de sporthal in Boven Hardinxveld
opgevolgd is.
 De initiatiefnemers hebben positief gereageerd op het advies betreffende het
Gezondheidscentrum in het gebouw van de RABO bank.
 Twee bruggen in De Blauwe Zoom
 Niet geven van vergunning voor huis aan huis collecteren door Stichting Begrip voor
Onbegrip
 Verbouwen Pedaja

12. Bijdragen aan adviezen in regionaal verband Drechtsteden
Reeds in 2017 zijn door het Platform bijdragen geleverd aan adviezen ten behoeve van de
gemeenten in de Drechtsteden, betreffende de volgende onderwerpen:
 Beschermd wonen en opvang
 Gewijzigd voorstel dienstencheques

13. Advies aan Reinigingsdienst Waardlanden
Aan Waardlanden is geadviseerd verzakte bestrating bij afvalcontainers te herstellen. Dit is
kort na verzending gebeurd.
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14. Overige communicatie en correspondentie met het gemeentebestuur
Naast het indienen van adviezen heeft ons Platform met het gemeentebestuur
gecommuniceerd en gecorrespondeerd over de volgende onderwerpen:
 Beter bereikbaar maken van inwerpopeningen van afvalcontainers
 Inventarisatie knelpunten in de openbare buitenruimte
 Meedelen van onze gemeente in de door Drechtsteden ontvangen subsidie voor
werkgelegenheidsprojecten
 Dienstverleningsovereenkomst tussen de Gemeente en het Platform
 Cliëntervaringsonderzoeken
 Overstap van Hagihopper naar Drechthopper
 Omgevingswet

15. Correspondentie met andere instanties
Met de volgende instanties werd gecommuniceerd over de erbij vermelde onderwerpen:
 De wijkverpleegkundige Hardinxveld-Giessendam over het toewerken naar een
dementievriendelijke gemeente
 Gemeente Giessenlanden over onderzoek toegankelijkheid en begaanbaarheid
bushaltes
 Zorgbelang Zuid Holland over onderzoek toegankelijkheid en begaanbaarheid
bushaltes
 Piet Boogaard over De Nieuw Winkelstraat
 Aannemingsbedrijf C. en M. Korevaar over advies Gezondheidscentrum

16. Overige activiteiten ten behoeve van bemiddeling, adviezen en informatie
 Een persoon met een vraag over de hoogte van de tarieven voor de Hagihopper is







doorverwezen naar het Wmo-loket.
Een bijdrage is geleverd aan het geven van bekendheid aan beschikbaarheid van
toiletten.
Bekendheid is gegeven aan ‘Ambassadeurs denken mee over Pgb en eigen regie’.
Bijdragen zijn geleverd aan brieven van het gemeentebestuur aan cliënten.
Met de vrijwilligers van het GIPS is een koffieochtend gehouden.
Aan de Gemeente is gemeld dat de inhoud van een brief naar cliënten over een pasje
voor de Drechthopper onduidelijk was.
Een stappenplan huishoudelijke hulp is op de website van ons Platform geplaatst.

17. Financieel verslag
Op bladzijde 11 is de Jaarrekening met de financiële specificaties gegeven.

18. Overzicht van bestuur en participanten
Op bladzijde 12 is een overzicht gegeven van de samenstelling van bestuur en participanten
per 31.12.2017.
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Balans per 31 december 2017
31.12.2017
7.228,61
2,10

Inventaris
Kas
Bank
Debiteuren

31.12.2016
169,56 Kapitaal
Crediteuren
7.197,27
17,43

7.230,71

Lasten en baten 2017
Lasten
Belangenbehartiging
Deskundigheidsbevordering
Bankkosten
Vergaderkosten
Kantoorbehoeften
Bestuurskosten
GIPS
Vrijwilligerskosten
Afschrijving computer
Publiciteit
Voordelig saldo

2017
75,57
515,77
130,63
520,04
549,45
1.037,69
1.283,13
1.050,00
169,56
966,40

Begr.2017
200,00
400,00
130,00
800,00
500,00
1.100,00
850,00
1.250,00
170,00
1.400,00

3,86
6.302,10

6.800,00

31.12.2017
7.055,91
174,80

31.12.2016
7.052,05
332,21

7.384,26

7.230,71

7.384,26

2016
Baten
76,25 Ontvangen rente
277,11 Subsidie gemeente
127,50
707,60
615,35
1.172,58
575,00
1.025,00
184,98
1.049,65

2017
2,10
6.300,00

Begr.2017
30,00
6.610,00

2016
17,43
6.300,00

6.302,10

160,00
6.800,00

6.317,43

506,41
6.317,43

Nadelig saldo

Toelichting
Deskundigheidsbevordering: inclusief abonnement WMO-Magazine € 155, bezoek aan diverse bijeenkomsten door bestuursleden en enkele eparticipanten.
Vergaderkosten:lager door wegvallen regionale overleggen AV, inleidingen door lokale organisaties.
Kantoorbehoeften: cartridges, papier, enz.; ditmaal ook aanschaf ineens nieuwe printer.
Bestuurskosten: inclusief secretariaat, kosten website en jaarbijdrage € 150 Koepel Wmo-Raden.
GIPS: hoger bedrag eindejaarsattentie door groter aantal vrijwilligers, aanschaf ineens van pennen als attentie voor deelnemende scholieren, drukkosten enquêtes.
Vrijwilligerskosten: eindejaarsattentie.
Publiciteit: 8 maal informatief stuk geplaatst in Het Kompas; kosten presentie op beurs Dag van de ouderen.
Controlecommissie akkoord 19 maart 2018
Corry Buijk-de Rover

Marri de Ruijter-Kroon

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 maart 2018
Jacques van de Minkelis, voorzitter

Johan Maasland, secretaris

Debiteuren 2016
Rabobank, rente

17,43

Debiteuren 2017
Rabobank, rente
Crediteuren 2016
BDU
De Giessen

Crediteuren 2017
Waardeburgh
BDU
De Giessen

Werkkapitaal
Ultimo 2016
Resultaat 2017

Afschrijving apparatuur
Computer, printer etc totaalpakket
Afschrijving in 5 jaar
Voor 2012: 1 maand = 1/12 x 924,89 / 5
In 2013
In 2014
In 2015
In 2016
In 2017 resterende 11 maanden

2,10

59,90
272,31
332,21

22,00
63,53
89,27
174,80

7.052,05
3,86
7.055,91

924,89
15,41
184,98
184,98
184,98
184,98
169,56
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Cat

Functie

B
B
B
B
B
B
B
p

lid
secr
voorz
lid
2e voorz
lid
secr/penn

Achternaam
Bot-van der Steen 3)
Maasland
Minkelis 1)
Stout-Kazen
Teeuw-Bakker 4)
Willigen
Wingerden 2)
Buijk-de Rover

Vz

van de

van
van

Vn

Aanschr

Van

J.
J.
J.
A.N.
A.
A.
L.A.
C.

Hannie
Johan
Jacques
Alie
Adrie
Ad
Leen
Corry

Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw

200606
200606
200809
201012
200606
200606
200606
201503

Termijn
loopt af
eind
2018
2020
2020
2018
2018
2018
2020
2018

Ed

Init

Postcode

Telefoon

E-mail 1

Houweningeweer 20
Buitendams 416
Groot Veldsweer 69
Peulenlaan 65
Peulenlaan 140
Vinkeweer 17
Spindermolen 7
Nieuweweg 177
Wetering 24,
Giessenburg

Adres

3371 PP
3371 BV
3371 CB
3371 XH
3371 XR
3371 RP
3371 RN
3371 CM

615651
613878
615580
612224
615345
631441
670414
617466
H 0184-651960
W 06-34562046
H 613787 M 0649906059
0184-611030
06-46740694
614499
06-57653666
06-20810505
617200
670940
616574
616963
06-42404359
618942

hanniebotvandersteen@gmail.com
geen
jvdminkelis@kpnmail.nl
aliestout@kpnplanet.nl
adrie.teeuw@live.nl
a.willigen1938@kpnmail.nl
leen.van.wingerden@online.nl
c.buyk-derover@planet.nl

p

Bohré 5)

E.

De heer

201706

2020

p

Haeser

H.P.A. Henk

De heer

201612

2020

Geemansweer 18

3371 RE

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Keizer
Klop
Knegt
Ouburg
Pater
Ruijter-Kroon
Smit
Sterrenburg 6)
Strop-Cramer
Versteeg
Vlot 5)

de

P.
R.W.
A.
C.
C.
M.
W.
P.
H.J.
D.
J.A.

De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer

201606
201609
200606
201609
201401
201312
201309
200606
201503
201006

2018
2018
2020
2020
2020
2020
2020
2018
2018
2020
2020

Parallelweg 37
Rivierdijk 89
Plompencamp 12
Weideveld 24
Jupiterstraat 167
Rivierdijk 636
Moelnaerstraat 21
Talmastraat 7 A
Stationsstraat 12
Geemansweer 39
Jonathan 19

3371 GB
3372 BH
3371 PE
3371 HM
3371 TC
3371 EE
3371 HW
3371 VG
3371 AX
3371 RD
3371 NC

B
p

bestuurslid
participant

Afkorting
V&V
H&O
Jz
Ap
I&V

de

Piet
Ruub
Arie
Corné
Chris
Marri
Wolter
Paul
Hermine
Dicky
Jan

Naam
Verkeer en verblijf
Hulp en ondersteuning
Jeugdzorg
Arbeidsparticipatie
Informatie en voorlichting

3381 DL

V&V

H&O

Jz

Ap

I&V

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

bohrejong@hetnet.nl
h.p.a.haeser@wxs.nl
diaken102@hghg.nl
ruubklop@hotmail.com
a.knegt@hotmail.com
corneouburg@hotmail.com
paterchris@hotmail.com
b.deruijter@merwestreek.nl
wolter.letta@gmail.com
paul.sterrenburg@hetnet.nl
hj@strop.nl
dickyversteeg@kpnmail.nl
javlot@kliksafe.nl

Beoordeling plannen toegankelijkheid
Beoordelaars met bouwkundige achtergrond:
J. Maasland
C. Ouburg
A. van Willigen

1) Regionaal overleg WMO-raden
2) Lid gemeentelijke Verkeerscommissie; Regionaal overleg WMO-raden; neemt deel in Werkgroep Kerk en vluchteling
3) Neemt deel aan Regionaal overleg gehandicaptenplatforms; lid lokaal Comité Dag van de Ouderen
4) Leidt uitvoering GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen)
5) Themagroep(en) nog vaststellen
6) Neemt deel aan Regionaal overleg gehandicaptenplatforms
Naast bestuursleden en participanten is er nog een aantal vrijwilligers, betrokken bij het GIPS.
31-dec-17

WMO-Platform; Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
Verslag over het jaar 2017

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

