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1. Verslaglegging
Dit document is het verslag van het bestuur van de Stichting Platform Sociaal Domein (PSD) te
Hardinxveld-Giessendam over het jaar 2019. In dit verslag wordt de stichting kortweg
aangeduid als het ‘Platform’. Vanwege de verplichtingen vanuit de ANBI wordt dit verslag
gepubliceerd op onze website.
Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 mei 2020.

2. Inleiding
Sinds 2015 is de nieuwe WMO van kracht geworden. De gemeente dient zich aan de uitvoering
hiervan te conformeren. Door de invoering van deze wet vond een verbreding van het
takenpakket van de gemeente plaats. Met name de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de nieuwe Jeugdwet en Participatiewet werd aan de gemeente toevertrouwd. De
gemeente Hardinxveld-Giessendam hecht eraan dat het Platform op al deze terreinen
adviseert. Wij kunnen ons in deze taak goed vinden en zullen waar nodig gevraagd of
ongevraagd van ons laten horen.
Vandaar dat besloten is tot een naamswijziging. De werknaam
WMO Platform Hardinxveld-Giessendam is begin 2019 aangepast
naar: Stichting Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam.
Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuw logo:
De naamswijziging wordt in 2020 via een statutenwijziging officieel vastgelegd.

3. Organisatie
3.1.

Structuur

Het Platform is een stichting met een bestuur en een participantenraad. Het bestuur bestaat
uit 7 leden. In 2020 is door het vertrek van de heer Ad van Willigen, 1 vacature ontstaan. Deze
was aan het einde van het jaar helaas nog niet ingevuld. Vanaf maart 2019 is voor het
verzorgen van o.a. notulen ondersteuning gevonden in de persoon van Mw. Annette van DijkBlokland
De participantenraad bestaat aan het eind van het verslagjaar uit elf personen.
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3.2.

Nominaties

Veertien van de negentien bestuursleden en participanten zijn of waren bij het Platform
betrokken vanuit maatschappelijke non–professionele 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
• 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 of Participantenraad.
Helaas is Chris Pater, betrokken participant met als achtergrond Longfonds, in het verslagjaar
overleden.
Een overzicht met de namen en overige gegevens van de bestuursleden en de
participantenraad per 31 december is in dit verslag opgenomen onder hoofdstuk 13.

3.3.

Doel

De stichting heeft als doelen:
1. Het gestalte geven aan en het bundelen van de cliënten- en burgerparticipatie in de
gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarbij onderscheiden wij ook de burgerparticipatie in de vorm van beleidsadvisering aan het gemeentebestuur.
2. Het via een vertegenwoordiging in de koepel(s) voor participatie binnen Drechtsteden,
de belangen van de burgers in de gemeente Hardinxveld-Giessendam inbrengen.
3. Het (doen) verstrekken van informatie en voorlichting waaronder: voorlichting op de
basisscholen in de vorm van het Gehandicapten Platform Project Scholen (GIPS) en het
uitbrengen van al dan niet gevraagde adviezen aan instellingen en/of organisaties die
zich bezig houden met ruimtelijke ordening, woningbouw, welzijn, werkgelegenheid,
vervoer, onderwijs, cultuur, recreatie, gezondheidszorg en maatschappelijke
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dienstverlening, voor zover die de participatie van mensen in de samenleving
bevorderen.

3.4.

Werkwijze

De taken van het Platform zijn opgedeeld in analogie met de vijf themagroepen, te weten:
• Verkeer en verblijf
• Hulp en ondersteuning
• Jeugdzorg
• Arbeidsparticipatie
• Informatie en voorlichting
Het doel daarvan is dat niet ieder lid van alle zaken in de brede werkingsgebieden van de
WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet in detail op de hoogte behoeft te zijn. Wanneer
adviezen aan en/of overlegbesprekingen met het gemeentebestuur voorbereid zijn, is dat in
eerste instantie zoveel als praktisch mogelijk was gebeurd door de themagroep(en) die zich
met de inhoud van het (de) betreffende onderwerp(en) bezig hield(en). Na de voorbereiding
in de themagroep(en) werden de zaken in het bestuur besproken om vervolgens als adviezen
aan het gemeentebestuur en/of andere belanghebbende instanties te worden voorgelegd
en/of 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.
Ook in 2019 ziet het Platform als voorwaarde voor het vervullen van de genoemde taken, om
een bijzondere alertheid te hebben voor de behoeften aan hulp, zorg en ondersteuning van
(groepen van) mensen met beperkingen. Algemene voorzieningen, zoals begaanbaarheid van
straten en wegen, toegankelijkheid en gebruiksgemak van woningen en gebouwen zijn daarbij
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 daarbij een belangrijke taak.
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 het 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 2019 is ook deelgenomen en een bijdrage geleverd aan regionale overleggen binnen
Drechtsteden.
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4. Lidmaatschappen
Het Platform is aangesloten bij twee overkoepelende landelijke organisaties:

Via deze organisaties bereikt ons veel relevante informatie, die op basis van de aangegeven
interesse selectief met onze participanten wordt gedeeld.
Verder is het bestuur geabonneerd op WMO Magazine en het Tijdschrift voor Sociale
Vraagstukken.

5. Activiteiten Bestuur en Participanten
Bestuur
Elke maand, behalve in juli, is een bestuursvergadering gehouden. Agendapunten die
structureel aan de orde komen zijn:
- Informatie vanuit de regio Drechtsteden
- Informatie vanuit regionaal overleg gehandicaptenplatforms
- Informatie vanuit de klankbordgroep MAG
- Informatie vanuit de Verkeerscommissie
- Rapportages vanuit overige externe bijeenkomsten
- Bemiddeling, adviezen en informatie t.b.v. burgers
- Informatie vanuit besluitenlijsten College van B & W

In de bestuursvergadering van januari hebben Nel de Bruijn en Beppie Hoogendoorn vanuit
het Lokaal Sociaal Team een presentatie gegeven van dit team. Het team valt onder de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD) en werkt lokaal voor onze gemeente.
In de bestuursvergadering van november hebben we gesproken met Robert Koning van Fien
Wonen over het onderwerp Toegankelijkheid.
Vanaf het najaar 2019 is er gelegenheid gegeven aan, steeds roulerend, een lid van de
Participantenraad om aanwezig te zijn bij onze bestuursvergaderingen. Dit met als doel de
betrokkenheid tussen participanten en bestuur te vergroten. Hiervan wordt inmiddels met
enthousiasme gebruik gemaakt.
Bestuur en participanten
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
Verslag over het jaar 2019

5

Vergaderingen van bestuur en participanten hebben vier keer plaatsgevonden, nl. in de
maanden maart, juni, september en december.
De participanten hebben voorafgaand aan iedere vergadering ter informatie de verslagen van
de bestuursvergaderingen van de afgelopen periode ontvangen. Hierdoor wordt de
gelegenheid geboden om tijdens de gezamenlijke vergadering hierover vragen te stellen of
toelichting te vragen.
Te doen gebruikelijk is dat er tijdens deze vergaderingen ook een gastspreker uitgenodigd
wordt. Dit betreft iemand die vanuit haar/zijn werk of rol binnen het sociale domein, relevante
praktijkinformatie kan delen of een presentatie verzorgt.
Zo zijn in 2019 door ons uitgenodigd:
Brenda Otten (sociaal werker Servanda). Zij heeft een presentatie gegeven over het
onderwerp mantelzorgondersteuning,
Arianna van Ham (woonconsulente Fien Wonen). We hebben met haar kennisgemaakt en zij
heeft een en ander verteld over haar werkzaamheden en met ons gedeeld hoe Fien Wonen
omgaat met de kwetsbare doelgroep. Hierin wordt ook samenwerking gezocht met anderen,
zoals Servanda, sociaal team en gemeente.
Jeannette Smiesing (teamcoach Servanda). Zij heeft ons uitgebreid geïnformeerd over waar
Servanda voor staat. Als welzijnsorganisatie is Servanda bezig met verbinding. Door hen wordt
ingezet op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Dichtbij en buurtgericht werken.
Nieuw is dat Servanda onderdeel wordt van De Sociale Basis. Ze gaan daarin samenwerken
met MEE plus en Vivenz. Dit wordt één organisatie.
In de vergadering van december waren vanuit de gemeente Frida Figueroa en Jorien Fase
aanwezig. Dit naar aanleiding van de werksessie die we tijdens het ambtelijk overleg hebben
gehad, waarvan de onderwerpen in de Lokale Inclusie Agenda de basis vormden.
Uit de 6 levensdomeinen hebben we er 3 gekozen waarmee is gestart nl. Vervoer, Thuis,
Onderwijs en Ontwikkeling.
De vergadering met de participanten is gebruikt om over het eerste onderwerp, Vervoer,
ideeën op te halen, te toetsen en te prioriteren.

5.1.

Doorontwikkeling Platform Sociaal Domein

Vanaf 2017 zijn gesprekken gevoerd tussen het Platform en de Gemeente over de rol en
werkwijze van het Platform.
Een conceptvoorstel voor doorontwikkeling Platform Sociaal domein (3 april + aangepaste
versie 15 mei) heeft ertoe geleid dat er overeenstemming is bereikt over de werkwijze. Met
dien verstande dat we ons in een steeds veranderende context bevinden die vraagt om
flexibiliteit en meebewegen.
Het voorstel doorontwikkeling is besloten in het bestuurlijk overleg van 18 juli 2019.
Kenmerkend voor de overeengekomen werkwijze zijn:
Signaleren:

het platform deelt signalen uit de gemeente wanneer dit voor een groep
inwoners speelt of vaker terugkomt.
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Informeren: het platform laat zich informeren.
Consulteren: het platform is gesprekspartner, geeft zijn mening of levert commentaar.
Adviseren:
het platform is leverancier van ideeën, neemt deel aan de discussie en geeft
advies.
Coproduceren: het platform bepaalt mede de probleemagenda en de oplossingsrichting.

Een kanttekening die nog geplaatst moet worden is dat wij als Platform ook ongevraagd advies
kunnen geven en een onafhankelijk orgaan zullen blijven.

5.2.

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Vaak wordt ook de
afkorting CRPD gebruikt: Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen.
De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking
ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.
Voor de gemeente betekent dit dat zij passende maatregelen moet nemen zodat personen
met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen
met een beperking:
•
•
•

vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven
de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij
het participeren in de samenleving
net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen,
maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte

Niet alle voorzieningen in de gemeente hoeven direct toegankelijk te zijn: het gaat om een
geleidelijke verbetering. Bij nieuw beleid moet wel altijd direct rekening worden gehouden
met de positie van mensen met een beperking. Het VN-Verdrag spreekt daarom bij de
ontwikkeling van nieuwe producten of nieuw beleid ook over ‘design for all’. Wanneer je bij
het ontwerpen van beleid direct uitgaat van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in
plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ sluit je niemand uit.

5.3.

Lokale Inclusie Agenda

Vanuit de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap komt de verplichting voort voor gemeenten
voor het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda (LIA). Ook de gemeente HardinxveldGiessendam is hiertoe verplicht.
Dit onderwerp is door het bestuur van het Platform al meerdere keren besproken met
Gemeente . Omdat er vanuit de Gemeente voor ons als Platform geen zichtbare actie hierop
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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werd gevoerd of werd gestart met de praktische invulling, hebben we in augustus zelf het
initiatief genomen om een start te maken met de Lokale Inclusie Agenda.
Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de handreiking die is ontwikkeld door de VNG in
samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag. Alle onderwerpen van het VN-verdrag zullen
daarbij aan de orde moeten komen.

Bron: VNG Handreiking Lokale Inclusie-agenda

Eind september hebben we aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam een concept (versie
21 september 2019) van de Lokale Inclusie Agenda voorgelegd.
Het Platform kan, door de vernieuwde vorm van samenwerking met de Gemeente, het
voortouw nemen en daardoor een belangrijke motor worden om de Inclusie Agenda meer
bekendheid te geven én om aan de wieg van de ontwikkeling en invulling daarvan te staan.
Belangrijk om te weten is dat hét uitgangspunt van een Lokale Inclusie Agenda is dat een en
ander in samenwerking met de doelgroep(en): mensen met een beperking, moet worden
opgesteld. Het Platform kan daarin bij uitstek een verbindende rol spelen.
Het VN-verdrag is een zodanig omvangrijk document dat we ons als Platform hebben moeten
focussen op deelgebieden.
In het concept Inclusie Agenda Gemeente Hardinxveld-Giessendam van 21 september 2019
hebben we vanuit een eerste inventarisatie onderstaande speerpunten benoemd:
- Onafhankelijke cliëntondersteuning/communicatie
- Vervoer
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Aspecten van levensdomein Vervoer:

Bron: VNG Handreiking Lokale Inclusie-agenda

Tevens vragen wij in deze concept Inclusie Agenda aandacht voor de doelgroep jeugd, die
oploopt tegen forse beperkingen. In 2021 komen er gedeelten van het jeugdbeleid weer terug
naar de gemeente en afhankelijk daarvan kan dit dan verder opgepakt worden.
In het ambtelijk overleg in oktober met de gemeente en het Platform is dit concept besproken
en gekeken waar we handen en voeten aan kunnen geven.
Dit heeft vervolgens geresulteerd in een brainstormsessie in november, waarin we op de
onderwerpen Vervoer en Onderwijs en Ontwikkeling geïnventariseerd hebben wat er al is, hoe
er invulling aan gegeven wordt, waar knelpunten zijn en wat mogelijke verbeterpunten zijn.
De uitkomsten van deze brainstormsessie voor wat betreft het onderwerp Vervoer zijn
besproken in de vergadering van december met het bestuur en de participanten en de
betreffende ambtenaren. Tevens is aanvullende input hierop gegeven. De gemeente zal met
alle informatie verder aan de slag gaan.

5.4.

Voortgang GIPS

Adrie Teeuw is vanuit het Platform de organisator voor het GIPS-project (Gehandicapten
Informatie Project Scholen). Jaarlijks worden in groep 8 van alle basisscholen in Hardinxveld
GIPS projectlessen ingevuld. Dit is ook in 2019 weer gedaan. Het inplannen van deze
projectlessen wordt in nauwe samenwerking met de scholen gedaan. Adrie wordt in dit
project enthousiast geholpen door een aantal vrijwilligers.
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Het afgelopen jaar is er gestart met een update van de materialen. Daarvoor zijn eerst ideeën
bij de vrijwilligers opgehaald. Vervolgens zijn enkele materialen waarmee gewerkt wordt
vernieuwd en ook uitgebreid. Zo is er in het kader van de dementievriendelijke gemeente een
spel toegevoegd. Er wordt nog naar vernieuwing gezocht van het brailleapparaat en de
rolstoel. Tevens zal er beeldmateriaal gebruikt gaan worden.

6. Overleggen met gemeente en regio
Het bestuur van het Platform nam deel aan de volgende overleggen met gemeente en regio:
• Bestuurlijk Overleg met College van B&W
• Ambtelijk overleg Sociaal Domein
• Overleg met portefeuillehouders Sociaal Domein van de raadsfracties
• Participatie reguliere regionale overleggen

6.1.

Bestuurlijk Overleg met college van B&W

Het bestuurlijk overleg is gehouden in de maand juli.
In deze bestuurlijke overlegvergadering is gesproken over de volgende onderwerpen:
• Van belang zijnde onderwerpen uit het Coalitieakkoord
• Jaarverslag 2018 van het Platform
• Conceptvoorstel doorontwikkeling Platform
• Betrokkenheid Platform bij Integraal Veiligheidsplan
• Concept beleidsplan SDD
• Voetbrug Marsstraat-Buitendams
• Landelijke subsidie Koepel adviesraden sociaal domein
• Lokale Inclusie Agenda

6.2.
Ambtelijk Overleg van het bestuur met de
beleidsambtenaren Sociaal Domein
In oktober en november is er ambtelijk overleg gewest en zijn o.a. de volgende zaken aan de
orde gesteld:
• Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
• Lokale Inclusie Agenda (LIA)
• Dynamische brainstorm over aanpak LIA. De onderwerpen Vervoer, Onderwijs &
Ontwikkeling en Thuis zijn hierbij aan de orde gekomen.
• Toegankelijkheid bushaltes
• Aanmelding treinrit voor rolstoel- of scootmobielgebruikers
• Toegankelijkheid voetbrug Marsstraat-Buitendams
• (On)veiligheid op- en afritten A15 (bij Nieuweweg)
• Statuten en reglement Platform
• Terugkoppeling enquête Dag van de Ouderen
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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•

Ongelijkheid van (begroting voor) ondersteuning adviesraden Sociaal Domein binnen
de Drechtsteden

6.3.

Portefeuillehoudersoverleg

In oktober zijn portefeuillehouders Sociaal Domein uit de gemeenteraad en bestuur Platform
in gesprek geweest.
Doel van dit overleg is dat we zaken delen die bij elkaar spelen en daarvanuit kijken of we op
het gebied van het sociaal domein dingen voor elkaar kunnen krijgen.
Aan de orde is gekomen o.a.:
• Regionale visie t.o.v. toenemende demografische ontwikkeling
• Bezuinigingsvoorstellen vanuit SDD → wat betekent dit voor onze gemeente?
• Solidariteitsgedachte
• Voetbrug Marsstraat-Buitendams
• Onveiligheid op- en afritten A15 (Nieuweweg)
• Lokale Inclusie Agenda
• Invulling rol Platform

6.4.

Participatie reguliere overlegorganen

Leden van het Bestuur en/of Participantenraad van het Platform hebben deelgenomen 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

7. Deelname aan incidentele bijeenkomsten voor informatie en
overleg
In 2019 hebben vertegenwoordigers van het Platform deelgenomen aan diverse incidentele
bijeenkomsten voor informatie, overleg en connectie, o.a.:
- Nieuwjaarsontmoeting van de Gemeente
- De Ontmoeting
- MeetUp Sociale Dienst Drechtsteden
- Regionale woonvisie
- Heropening Pedaja
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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-

Samen voor elkaar, Servanda
Inspiratieavond Servanda en bibliotheek AanZet
Zomerfeest Servanda
Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam, thema-avond
MAG inspiratiedag
Congres onafhankelijke cliëntondersteuning
Netwerkbijeenkomst regionale visie Sociaal Domein
Afscheid vertrekkende ambtenaren
Netwerkbijeenkomst professionals Servanda
Bijeenkomst beschermd wonen
Inloopbijeenkomst MIRT-verkenning

8. Deelname openbare maatschappelijke evenementen
Het Platform is op 3 oktober met een informatietafel aanwezig geweest op de
informatiemarkt in het kader van de Dag van de Ouderen. Op deze markt hebben we de
bezoekers geënquêteerd over de vraag: “Waar loopt u tegen aan? Waar stoot u uw neus?”
Met de respons hebben we meer inzicht gekregen in de (dagelijkse) obstakels die inwoners
van Hardinxveld-Giessendam ondervinden op sociaal terrein, o.a. hoge kosten aanvraag
gehandicaptenparkeerplaats, problemen in tijdafspraken met diverse vervoerders vallend
onder de SDD, beperkingen Wijkhopper voor meenemen rollator of boodschappen.

9. Adviezen aan de gemeente (en anderen)
9.1.

Gevraagd advies

In 2019 werd 1 adviesaanvraag ontvangen inzake het voorgenomen besluit tot het aanwijzen
van 2 gehandicaptenparkeerplaatsen te Boven-Hardinxveld. In december 2019 hebben we
positief geadviseerd over het voornemen 2 bestaande parkeerplaatsen om te vormen tot 2
extra gehandicaptenparkeerplaatsen aan zuidzijde De Lange Wei

9.2.

Ongevraagde adviezen

a. Toegankelijkheid. Trap Het Laantje-Peulenstraat.
Herhaalde meldingen bij de gemeente, het laatst via een brief in september 2018, hebben
ertoe geleid dat de gemeente de naar beneden hellende treden van de trap zo veel mogelijk
weer waterpas heeft gemaakt. We ontvingen daarvan de bevestiging; fijn dat actie werd
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ondernomen! Opgemerkt wordt dat bovenaan de trap nog altijd een hellend stukje
bestrating is; als de leuning iets naar boven door zou lopen zou dat welkom zijn.
b. Bespreking rapport staat van de bushaltes.
Dit rapport is begin 2018 aan de gemeente overhandigd. I.v.m. de wijziging van de
concessiehouder openbaar vervoer van Arriva naar Q-Buzz (december) is de zaak daarna
opgepakt. Begin januari 2019 is dit op het gemeentehuis door 3 betrokken ambtenaren
besproken met opsteller rapport en het Platform. Diverse haltes in Boven-Hardinxveld
verdwijnen door aanpassing van het lijnennet. Andere haltes kunnen niet altijd aangepast
worden vanwege de situatie ter plaatse, maar een aantal punten wel kon worden opgelost
of worden aangepakt. Met dank aan de gemeente!
c. Op- en afritten A15 Nieuweweg
Onze vraag per e-mail: goed aangegeven, verhoogde fietspaden, waardoor automobilisten
hun snelheid moeten matigen. Handhaven op slechte fietsverlichting. Idee aangereikt:
signalering met lichtjes in het wegdek zoals bij de afrit van de N3 in Papendrecht.

d. Voetbrug Marsstraat-Buitendams.
Een eerder advies aan de gemeente voor aanpassingen bij de voetbrug van de Peulen
(Marsstraat) naar Buitendams ketste af vanwege de te hoge kosten. We zien de voetbrug
als een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers naar het nog steeds verder
gerealiseerde Giessendam-West. De toegankelijkheid, in dit geval van deze brug voor
scootmobielen, rolstoelen (en laten we mensen met kinderwagens niet vergeten) is in het
kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap een steeds
belangrijker wordend recht. Omrijden of omlopen is voor veel van dit soort gebruikers
helaas geen reële optie. Ook in 2019 hebben wij geadviseerd dit op te pakken.

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

11. Website
Sinds 2013 is onze website www.wmoplatform-hagi.nl in gebruik. Met enige regelmaat wordt
deze bijgewerkt, en wordt ervoor gezorgd dat de laatste drie vastgestelde verslagen van zowel
bestuur als participantenraad hier beschikbaar zijn.
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12. Financieel verslag 2019
De kascontrolecommissie heeft op 3 februari 2020 onderstaand financieel verslag over 2019
goedgekeurd; de jaarrekening is op 3 maart door het bestuur vastgesteld
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13. Kerngegevens
Naam
Stichting WMO-Platform Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
KvK-nummer: 24446172
RSIN: 820651722
Contactgegevens:
Secretariaat: L.A. (Leen) van Wingerden
Spindermolen 7
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
T 0184-670414
E info@wmoplatform-hagi.nl
W www.wmoplatform-hagi.nl
IBAN: NL75RABO0122265556
Bestuur
J. (Jacques) van de Minkelis, voorzitter
A.A. (Adrie) Teeuw-Bakker, tweede voorzitter
L.A. (Leen) van Wingerden, penningmeester/secretaris
H. (Hannie) Bot-van der Steen
J. (Johan) Maasland
A.N. (Alie) Stout-Kazen
Vacature
Het bestuur wordt ondersteund door A. (Annette) van Dijk-Blokland, notulist
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Overzicht van bestuur en participanten
Cat

Functie

B

lid

B
B
B
B
B

lid
voorz
lid
2e voorz
secr/penn

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

Vz

van de

van

Init

Hannie

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

Johan
Jacques
Alie
Adrie
Leen

C.
E.
H.P.A.
P.
R.W.

Corry
Ed
Henk
Piet
Ruub

x

A.

Arie

x

M.
W.
P.

Marri
Wolter
Paul

Buijk-de Rover
Bohré
Haeser
Keizer
Klop

p

Knegt

p
p
p

Ruijter-Kroon
Smit
Sterrenburg 5)

p

Strop-Cramer

H.J.

p

Vlot

J.A.

de

Afkorting

p

participant

V&V

Verkeer en verblijf

H&O

Hulp en ondersteuning

Jz

Ap

I&V

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

Naam

x

x
x

Jan

bestuurslid

Ap
I&V

H&O

Hermine

B

Jz

V&V

J.

p
p
p
p
p

de

Vn

x

x
Beoordeling plannen toegankelijkheid
Beoordelaars met bouwkundige
achtergrond:
J. Maasland

Jeugdzorg
Arbeidsparticipatie
Informatie en voorlichting

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.
31-dec-19
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