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1. Inleiding
Dit document is het verslag over het jaar 2018 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 van de stichting bestaat uit zeven personen. In het verslagjaar is de samenstelling
niet gewijzigd.
De participantenraad bestond aan het begin van het jaar uit veertien personen; in de loop van
het jaar vertrokken twee personen en kwamen er geen personen bij, zodat aan het eind van
het jaar twaalf 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:
Zestien van de 21 bestuursleden en participanten waren 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
• Voedselbank
• Gereformeerde Gemeente
• Stichting De Ark
• Plaatselijke afdeling De Zonnebloem
• Cliëntenraad Zorgcentrum Tiendwaert
De overige personen hadden, als ervaringsdeskundige en/of als betrokkene op het Sociaal
Domein, op persoonlijke titel zitting in het Platform.
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. We onderscheiden
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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 2018 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.
Gebruikelijk is dat voor nieuw te ontwikkelen projecten, bij voorkeur in voldoende vroeg
stadium, mee nagedacht en geadviseerd wordt om gevaarlijke en ongemakkelijke situaties te
voorkomen. In 2018 werden daarvoor geen verzoeken van de Gemeente ontvangen.
Het geven van voorlichting aan de basisscholen in de vorm van het Gehandicapten Informatie
Project Scholen (GIPS) was 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.
Met ingang van 2018 werden ook bijdragen geleverd aan overleg in de regio Drechtsteden, als
gevolg van het feit dat de Gemeente Hardinxveld-Giessendam per 1 januari 2018 is
toegetreden tot de Gezamenlijke Regeling Drechtsteden.
In het Platform functioneerden vijf themagroepen met de benamingen:
• Verkeer en verblijf
• Hulp en ondersteuning
• Jeugdzorg
• Arbeidsparticipatie
• Informatie en voorlichting
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
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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. Deelname in reguliere overlegorganen
Vertegenwoordigers van het Platform namen deel aan de volgende organen voor overleg over
zaken die betrekking hebben op het sociaal domein:
• Regionale Wmo-Adviesraad Drechtsteden
• Voorzittersoverleg adviesraden sociaal domein Drechtsteden
• Verkeerscommissie
• Cliëntenraad AVRES
• Klankbordgroep MAG
• Klankbordgroep Servanda
• Comité Dag van de ouderen
• Regionaal overleg Gehandicaptenplatforms A & V
• Werkgroep Kerk en vluchteling

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

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

6. Vergaderingen
Van het bestuur:
In elke maand, behalve in juli, werd een bestuursvergadering gehouden
Structurele agendapunten voor de bestuursvergaderingen waren:
• Welkom en opening
• Notulen vorige vergadering
• Actielijst
• Ingekomen stukken
• Informaties vanuit de regio Drechtsteden
• Informaties vanuit regionaal overleg gehandicaptenplatforms
• Informaties vanuit de klankbordgroep MAG
• Informaties vanuit de Verkeerscommissie
• Rapportages vanuit overige externe bijeenkomsten
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• Bemiddeling, adviezen en informaties t.b.v. burgers
• Informaties vanuit besluitenlijsten College van B & W
• Rondvraag
• Sluiting
Voorafgaand aan bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg werden die bijeenkomsten
voorbereid en na afloop ervan werden zij geëvalueerd.
In de vergadering in maart werd overlegd en informatie uitgewisseld met Susanna Kos,
directeur van Welzijnsstichting Servanda.
In de vergadering in oktober was als gast aanwezig Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Zuid
Holland. Met haar werd gesproken over de rol, positie en samenstelling van ons Platform,
evenals over mogelijkheden voor ondersteuning ervan.
Verder werd in de bestuursvergaderingen onder meer gesproken over de volgende
onderwerpen:
• Aanvulling van de website van de Regionale Adviesraad Drechtsteden met gegevens
betreffende ons Platform
• Vertrouwenspersoon Wmo in de Drechtsteden
• Aanbieden van rapport betreffende haltes openbaar vervoer aan wethouder T.
Boerman
• Stand van zaken oplossen knelpunten in de openbare buitenruimte en hellingbanen
brug Marsstraat-Buitendams
• Subsidies aan scholen na invoering van de MAG
• Detacheringen Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
• Betere toegankelijkheid van openbare gebouwen, kantoren en woningen voor
mensen met beperkingen
• Rol, positie en samenstelling van het Platform
• Nieuwe naam en nieuw logo van het Platform
• Dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente
• Vervoer van mensen met beperkingen
• Preventieagenda ‘Vitaal en veerkrachtig Zuid Holland’
• Schuldhulpverlening
• AED’s in buitenkasten
• Verzoek voor deelname in de cliëntenraad van de SDD
• Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS)
• Klachten en klanttevredenheidsonderzoek over de Drechthopper
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); privacyverklaring
• Gemeentelijke praktijkrichtlijn duurzaam bouwen (GPR)
• Vluchtelingenwerk
• Hardinxveld-Giessendam dementievriendelijk
• Gesprek met Christa Vonkeman, ad interim directeur van Servanda
• Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo
• Signalen betreffende hulp en ondersteuning
• Intensiveren en uitbreiden van ‘ophalen van signalen’ uit de samenleving
• Implementeren VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlengen beleidskader Drechtsteden
Financiële bijdrage aan Koepel Adviesraden Sociaal Domein
Lange wachttijden bij apotheek Hagi
Slechte begaanbaarheid trap tussen de Peulenstraat en het Laantje
Inventarisatie openbaar vervoer Hardinxveld-Giessendam
Advieswijzer Positieve Gezondheid
Werkzaamheden die verband houden met lidmaatschap cliëntenraad SDD
Meer inspraak en zeggenschap burgers; ‘Right to challenge’
Actualiseren statuten en reglement
Problemen bij afritten van de A 15 op de Nieuweweg
Opvolging notulist van het Platform
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Van bestuur en participanten:
Vergaderingen van bestuur en participanten werden gehouden in de maanden maart, juni,
september en december.
Incidenteel waren in die vergaderingen een lid van de Gemeenteraad, een ambtenaar van de
Gemeente en een burger als gast aanwezig.
Meerdere vergaderingen werden bijgewoond door vertegenwoordigers van Servanda.
In de vergaderingen werden presentaties verzorgd over de volgende onderwerpen:
• Werkzaamheden bij Servanda
• Dementie en mantelzorg
• Gang van zaken in het kader van de MAG
• Werkzaamheden bij Het Rode Kruis
Verder verliepen de 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:
• Rol, positie, samenstelling en nieuwe naam van het Platform
• Deelname in cliëntenraad van de SDD
• Implementatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
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Initiatief voor een woonvoorziening voor jongeren met problemen
Klanttevredenheid Drechthopper
Lidmaatschap vervoersplatform Drechtsteden
Informatie vanuit regio Drechtsteden
Informatie vanuit de Verkeerscommissie
Situering parkeerplaatsen bij het Gezondheidscentrum
Matchmaker-pilot
Knelpunten in de openbare buitenruimte
Veranderingen in de Jeugdwet
Verbeteren begaanbaarheid trap tussen de Peulenstraat en het Laantje
Verbeteren haltes openbaar vervoer
Problemen bij afritten van A 15 op de Nieuweweg
Opvolging notulist van het Platform
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo
Intensiveren ‘ophalen’ van signalen uit de samenleving

Bestuurlijk overleg van het bestuur met wethouders en ambtenaren:
Bestuurlijk overleg werd gehouden in de maand oktober.
In de bestuurlijke overlegvergadering werd gesproken over de volgende onderwerpen:
• Rol, positie, samenstelling en nieuwe naam van het Platform
• Van belang zijnde onderwerpen uit het Coalitieakkoord
• Jaarverslag 2017 van het Platform
• Werkgroep Kerk en vluchteling
• Financiële schuldhulpverlening
Ambtelijk overleg van het bestuur met de beleidsambtenaren Sociaal Domein:
Ambtelijk overleg werd gehouden in de maanden februari, mei en augustus.
In de ambtelijke overlegvergaderingen waren de volgende zaken onderwerp van bespreking:
• Rapportage cliëntervaringsonderzoek Jeugd
• Rol, positie, samenstelling en nieuwe naam van het Platform
• Rentepercentage schuldhulpverlening
• Detachering Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
• Betere toegankelijkheid openbare gebouwen, kantoren en woningen
• MAG aanbesteding
• Pilot verward gedrag
• Doorontwikkeling van het Sociaal Team
• Samenwerking in de Drechtsteden
• Begrotingsvoorstel buurtsportcoaches
• Onderzoek toegankelijkheid maatschappelijke opvang
• Vreemde ervaringen in het kader van maatwerkvoorzieningen
• Crisiskaart voor verwarde personen
• Reactie op onderzoek toegankelijkheid bushaltes
• Betrokkenheid van het Platform in het planproces Ruimtelijke Ordening
• Privacyverklaring Drechtsteden
• Nieuwe koers van het Platform
• Uitvoering Wmo door de SDD
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•
•
•
•
•
•
•

Toepassing GPR kwaliteit nieuwbouw
Dienstverleningsovereenkomst
Financiële vergoeding aan het Platform
Ondersteuning van het Platform
Respijtzorg
Financiële middelen voor onafhankelijke cliëntondersteuning
Knelpunten in de openbare buitenruimte

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:
• Rol, positie, samenstelling en nieuwe naam van het Platform
• Jaarverslag 2017 van het Platform
• Burgerparticipatie
• Aan de voorkant voldoende aandacht voor zorg en ondersteuning
• Goede aandacht voor Jeugdzorg
• Reduceren onwetendheid van zorgbehoevenden
• Schuldhulpverlening
• Voldoende voor ieder geschikte woonruimte
• Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten
• Regionaal beleidsplan Wmo Drechtsteden
• Samenwerking van het Platform met adviesraden in de Drechtsteden
• Toegevoegde waarde van het Platform voor de gemeente

7. 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.

8. Deelname aan incidentele bijeenkomsten voor informatie en overleg
In 2018 namen vertegenwoordigers van het Platform deel aan incidentele bijeenkomsten voor
informatie en overleg betreffende de volgende onderwerpen:
• Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente
• Nieuwjaarsreceptie De Lange Wei
• Personen met verward gedrag
• Passend onderwijs
• De Nieuwe Winkelstraat
• Wensenfestival
• Cliëntenraad SDD
• Eenzaamheid in Hardinxveld-Giessendam
• Dag van de ouderen
• Vijfjarig jubileum van Servanda
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•
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Directie van Servanda
Adviesraden Sociaal domein: luis, aanjager of vormgever?
Dementievriendelijke gemeente
Afscheid wethouder Benhard van Houwelingen
Armoedebeleid
Thema: Wmo, hoe nu verder?
Sportverenigingen meer betrekken bij de MAG
Werkgroep Kerk en Vluchteling
Praktische ondersteuning
Introductie op werk en inkomen
‘Open coffee’ bij de SDD
Dienst Gezondheid en Jeugd
Thema ‘Ontmoeten’
Veranderingen in de Jeugdwet
De zorg de baas
Nieuw Beleidsplan Sociaal Beleid Drechtsteden
Beschermd wonen en beschermd thuis
Lange wachttijden bij de apotheek
Woonzorgcomplex Buitenhof
Jeugdhulp doen we samen
MAG-avond Cultuur
MAG-bijeenkomst Ontmoeten
Duurzaamheidsagenda
Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein
Kwartiermaker bibliotheek aan zet

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 Adviesraden Sociaal Domein
• Ieder(in)
• Tympaan Instituut
• Verweij Jonker Instituut
• Platform GGZ
• Per Saldo
• Mezzo
• MEE
• PCOB
• De Zonnebloem
• ANGO
WMO-Platform; Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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•
•

AVRES
Tijdschrift voor sociale vraagstukken

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
Met enige regelmaat wordt deze bijgewerkt, en wordt ervoor gezorgd dat de laatste drie
vastgestelde verslagen van zowel bestuur als participantenraad hier beschikbaar zijn.

11. Adviezen aan het gemeentebestuur
Gevraagd advies:
In 2018 heeft de Gemeente aan het Platform geen verzoeken gedaan voor het geven van
advies.
In vervolg op de in 2017 gegeven adviezen voor het Gezondheidscentrum heeft een
vertegenwoordiger van het Platform, samen met een ambtenaar van de Gemeente, de meest
geschikte posities voor de gehandicaptenparkeerplaatsen bij het Gezondheidscentrum
bepaald.
Ongevraagde adviezen:
Voor de volgende onderwerpen zijn ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur
gegeven:
• Bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord
• Verbetering toegankelijkheid haltes voor openbaar vervoer
• Verbeteren begaanbaarheid trap tussen de Peulenstraat en het Laantje
Reacties naar aanleiding van adviezen:
Op adviezen voor de volgende onderwerpen is reactie ontvangen:
• De meest geschikte posities voor de gehandicaptenparkeerplaatsen bij het
Gezondheidscentrum
• Verbeteren toegankelijkheid haltes voor openbaar vervoer
• Verbeteren begaanbaarheid trap tussen de Peulenstraat en het Laantje

12. 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:
• Advies tot weigeren collectevergunning aan de Stichting ‘Begrip voor onbegrip’
WMO-Platform; Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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•
•
•
•
•
•

Dienstverleningsovereenkomst tussen de Gemeente en het Platform
Personen met verward gedrag
Jaarrekening van het Platform
Wijziging naam en logo van het Platform
Rol, positie en samenstelling van het Platform
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo
De penvoerder van de MAG

13. Bijdrage aan advies in regionaal verband Drechtsteden
Het Platform leverde een bijdrage aan het advies aan de Drechtraad betreffende het
vaststellen van de eigen bijdragen Wmo voor 2019.

14. Correspondentie met andere instanties
Met de volgende instanties werd gecommuniceerd over de erbij vermelde onderwerpen:
• Met Qbuzz werd gecorrespondeerd over de resultaten van het door het Platform
verrichte onderzoek naar de toegankelijkheid van de bushaltes. Het rapport met de
resultaten van dat onderzoek is zoals hiervoor gemeld aan de gemeente, maar ook aan
Qbuzz gestuurd.
• Het rapport met de resultaten van het onderzoek naar de toegankelijkheid van de
bushaltes werd gestuurd naar het secretariaat van het regionaal overleg van
adviesorganen in de A & V, evenals aan Zorgbelang Zuid-Holland.
• Met Sandra Klokman, coördinator van het Sociaal Team, werd gecorrespondeerd over
haar vertrek en haar opvolging door Rebekka Zekveld.
• Met Zorgbelang Zuid-Holland werd gecorrespondeerd over mogelijkheden voor
ondersteuning van het Platform.
• Met de nieuwe apotheker van apotheek Hagi werd gecorrespondeerd en gesproken
over klachten betreffende lange wachttijden.
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15. Financieel verslag 2018
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16. Overzicht van bestuur en participanten
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Beoordeling plannen toegankelijkheid
Beoordelaars met bouwkundige achtergrond:
J. Maasland
C. Ouburg
A. van Willigen

1) Lid Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden, Voorzittersoverleg Adviesraden regio Drechtsteden
2) Lid gemeentelijke Verkeerscommissie; 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) Neemt deel aan Regionaal overleg gehandicaptenplatforms
Naast bestuursleden en participanten is er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij het GIPS.
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