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Van	de	voorzitter	
 
 
 
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Dank dat u interesse heeft in het jaarverslag van ons Platform. 
 
Aan mij werd gevraagd om een voorwoord te schrijven. ‘Weer eens iets anders’, werd er nog 
bij gezegd. Een persoonlijke noot in een toch al zo bijzondere tijd waarin we ons 
vrijwilligerswerk zo goed en zo kwaad als het gaat uitvoeren. 
 
En dat is wat velen in het afgelopen jaar zo hebben gemist: het persoonlijke contact, de 
persoonlijke aandacht en ook de mogelijkheid eropuit te gaan. 
Maar laten we vooral stilstaan bij diegene die als gevolg van deze Corona-pandemie een 
gezins- of familielid heeft verloren. Eenieder van ons kent in haar/zijn omgeving wel mensen 
die de ziekte gehad hebben of erger nog, daaraan zijn overleden. 
Het is onvoorstelbaar hoeveel leed deze pandemie heeft, en nog steeds, veroorzaakt. 
 
Dat lijkt in een notendop het jaar 2020 te kunnen samenvatten.  
Als u het jaarverslag doorneemt dan kunt u zien dat ook het Platform minder activiteiten en 
minder bijeenkomsten heeft kunnen organiseren dan we gewend waren. 
Daar komt nog bij dat er twee vacatures voor een bestuursfunctie zijn én dat in de 
samenstelling van de Participantenraad naar onze mening meer disciplines vertegenwoordigd 
mogen zijn. 
 
Kortom, voldoende uitdagingen voor het komende jaar: het weer meer zichtbaar worden van 
ons Platform binnen de geldende regels van de overheid, het opvullen van de vacatures én 
ons voorbereiden op de komende veranderingen die in de regio vanaf 2022 gaan 
plaatsvinden! 
 
Als u na het lezen van ons jaarverslag geïnteresseerd bent geraakt in het (vrijwilligers-)werk 
dat wij doen én wanneer uitdagingen u aanspreken: schroom niet en meld u bij mij aan om 
te kijken wat u voor ons kunt betekenen. U bent van harte welkom! 
 
Veel leesplezier, 
 
Jacques van de Minkelis 
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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 2020. 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 21-09-2021. 
 

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.  

De gemeente heeft op 18 februari 2020 akkoord gegeven op 
de naamswijziging en actualisering van de statuten.  

Op 16 april 2020 is dit via de notaris officieel vastgelegd.  

 

3. Organisatie		
 

3.1. Structuur		
 
Het Platform is een stichting met een bestuur en een participantenraad. Het bestuur bestaat 
uit 6 leden. De heer Johan Maasland heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie per 31 
december 2020 te willen beëindigen. Met de vorig jaar ontstane vacature en het vertrek van 
de heer Maasland, zijn er inmiddels 2 vacatures die helaas nog niet zijn ingevuld. In 2021 zal 
verdere actie worden ondernomen voor aanvulling in het bestuur.  
 
De participantenraad bestaat aan het eind van het verslagjaar uit elf personen. 
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De heer Ed Bohré heeft te kennen gegeven zijn deelname aan de participantenraad vanuit de 
Cliëntenraad De Lange Wei, per 31 december 2020 te willen beëindigen; deze raad heeft 
vervolgens geen voordracht voor een opvolger gedaan. De heer Hans de Wit (kennisgebied 
bouw en infra) is in juni als adviseur verkeer & verblijf toegetreden tot de participantenraad.  
 

3.2. Nominaties	
 
Veertien van de achttien 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 
• 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 de Participantenraad. 
 
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 burger-
participatie in de vorm van beleidsadvisering aan het gemeentebestuur. 

2. Het via een vertegenwoordiging in de koepel(s) voor participatie binnen de regio 
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 Informatie 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 
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maatschappelijke dienstverlening, voor zover die de participatie en de belangen 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 voor zover praktisch mogelijk gebeurd samen met 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 (helaas beperkt door de perikelen rond het Covid-19 virus)  
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 2020 ziet het Platform het voor het vervullen van de genoemde taken als voorwaarde 
om een bijzondere alertheid te hebben voor de behoeften aan hulp, zorg en ondersteuning 
van (groepen van) mensen met beperkingen. Daarbij 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 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 de erbij betrokken 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. 
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In 2020 is ook (online) deelgenomen en een bijdrage geleverd aan regionale overleggen 
binnen Drechtsteden: Voorzittersoverleg lokale (WMO-) Adviesraden en Regionale WMO-
Adviesraad. 
 

4. Lidmaatschappen	
 
Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze achterban breed onder de aandacht 
kunnen worden gebracht. Daarom is het Platform ook aangesloten bij twee overkoepelende 
landelijke organisaties:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via deze organisaties bereikt ons veel actuele en relevante informatie die we, op basis van de 
aangegeven interesse, selectief met onze participanten delen.  
Tevens is het bestuur geabonneerd op WMO Magazine en het Tijdschrift voor Sociale 
Vraagstukken. 
 

5. Activiteiten	Bestuur	en	Participanten	
 
Onze activiteiten in het jaar 2020 zijn sterk beïnvloed door de situatie rond het coronavirus. 
Vanwege de beperkende maatregelen om fysiek samen te komen hebben we zowel met het 
bestuur als met de participanten minder vergaderingen gehad. 
  
Bestuur 
Onderstaande onderwerpen komen doorgaans tijdens de vergaderingen aan de orde:  

- 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 2020 is aan de participantenraad opnieuw de gelegenheid gegeven om, steeds roulerend, 
een lid aanwezig te laten zijn bij onze bestuursvergaderingen. Dit met als doel de 
betrokkenheid tussen participanten en bestuur te vergroten. Hiervan hebben drie leden 
gebruik gemaakt. 
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Bestuur en participanten 
Vergaderingen van bestuur en participanten hebben drie keer plaatsgevonden, nl. in de 
maanden 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. De laatste drie vastgestelde bestuursverslagen worden ook op de 
website geplaatst. 
 
In de vergadering van september is beleidsambtenaar Ard-Jan Francke aanwezig geweest om 
een presentatie te geven over de Visie Sociaal Domein.   
 
 

5.1. VN-Verdrag	Handicap	–Lokale	Inclusie	Agenda		
 
 

 
Het VN-Verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in 
werking. Dit 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.  
 
Vanuit de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap komt de 
verplichting voort voor gemeenten voor het opstellen van een 
Lokale Inclusie Agenda (LIA). Ook van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam wordt verwacht dat zij zich ervoor inzet om hieraan 
te voldoen. 

In februari zijn er met Ard-Jan Francke procesafspraken over de Inclusieagenda gemaakt. 
Doel daarvan is dat het opstellen van de agenda een dynamisch proces is, waarbij er steeds 
onderlinge uitwisseling is tussen Platform, gemeente en participantenraad. Ook de agenda 
zelf is een dynamisch document, dat steeds aangevuld en/of geactualiseerd wordt.  

Voortbordurend op het concept Inclusie Agenda Hardinxveld-Giessendam wat in september 
2019 is opgestart, heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden op de levensdomeinen 
Onderwijs & Ontwikkeling, Thuis, Werk en Inkomen, Vrije tijd, Vervoer, Gezondheid &  
Ondersteuning, Communicatie.  Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de handreiking die 
is ontwikkeld door de VNG in samenwerking met de Alliantie VN-verdrag.  

1

handreiking lokale inclusie agenda
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Bron: VNG Handreiking Lokale Inclusie-agenda 

 

 

 

De inventarisatie bracht ook de nodige vragen met zich mee. Hiermee is Frida Figueroa, als 
trainee bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam, actief aan de slag gegaan en de 
inventarisatie is verder aangevuld. Helaas is Frida in november door een ongeval om het 
leven gekomen. Wij verloren in haar een gedreven en kundige contactpersoon, die we ook in 
het verder brengen van de Inclusie Agenda missen.  

Tevens hebben we van ervaringsdeskundigen feedback ontvangen, die in de Inclusie Agenda 
verwerkt wordt. Ook de participantenraad is steeds betrokken bij het verder brengen van de 
onderwerpen op de Inclusie Agenda. Samen met Evelien van der Lende hebben we de 
mogelijkheden besproken om actief met onderwerpen van de Inclusie Agenda aan de slag te 
gaan.  

De uitdaging die er nu ligt, is zaken prioriteren en een tijdpad ontwikkelen om ermee aan de 
slag te gaan.  

 
 
 
 

5.2. Voortgang	GIPS	
 
 
 
Adrie Teeuw is vanuit het Platform de organisator voor het GIPS-project (Gehandicapten 
Informatie Project Scholen –  zie www.gips-sl.nl ). Jaarlijks worden in groep 8 van alle 
basisscholen in Hardinxveld-Giessendam GIPS-projectlessen ingevuld. Reeds bij het inplannen 
van de projectlessen in het voorjaar van 2020 bleek corona roet in het eten te gooien. In maart 
gaven scholen aan dat het niet meer de aandacht had. In het schooljaar 2019/2020 konden 
daarom slechts 3 van de 9 projectlessen worden uitgevoerd.   
Wel konden de kratten waarin de materialen voor het GIPS project vervoerd worden, 
vernieuwd worden, waardoor alles weer netjes gereed staat als de mogelijkheid voor 
inplannen van de lessen zich weer voordoet.  
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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 kon helaas 

vanwege agendatechnische reden geen doorgang vinden 
• Participatie reguliere regionale overleggen 

 
 

6.1. Bestuurlijk	Overleg	met	college	van	B&W	
 
Het bestuurlijk overleg is gehouden in de maand september. Voor december was een vervolg 
gepland, dat helaas moest vervallen. 
In deze bestuurlijke overlegvergadering is gesproken over de volgende onderwerpen: 

• Van belang zijnde onderwerpen uit het Coalitieakkoord 
• Jaarverslag 2019 van het Platform 
• Leven in coronatijd 
• Lokale Visie Sociaal Domein 
• Burgerparticipatie 
• Transitievisie warmte 
• Betrokkenheid Platform bij Integraal Veiligheidsplan 
• Adviesaanvraag Lokale Visie Beschermd Wonen 
• Verbeteren toegankelijkheid  voetbrug Marsstraat-Buitendams 
• GIPS-project 
• Lokale Inclusie Agenda 

 

6.2. Ambtelijk	Overleg	van	het	bestuur	met	de	
beleidsambtenaren	Sociaal	Domein	
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In februari is op het gemeentehuis kennisgemaakt met Ard-Jan Francke en zijn diverse zaken 
besproken. In mei, juni, augustus, september en november is er ambtelijk overleg geweest. 
De volgende zaken zijn o.a. aan de orde gesteld: 

• Lokale Inclusie Agenda (LIA) en inventarisatie 
• Startnotitie LIA 
• Visie Sociaal Domein 
• Visie Beschermd wonen en opvang 
• Integraal Veiligheidsplan en gemiste inschakeling van ons Platform bij het vaststellen 

hiervan 
• DVO 2020 (Dienstverleningsovereenkomst)  
• Prestatieafspraken 
• Oproep tot meer adviesvragen richting Platform 
• Burgerparticipatie 
• Rapport/samenvatting SCP over decentralisaties 
• Onderzoek inwoner- en overheidsparticipatie 
• Omgevingswet 
• Vacatures participantenraad en bestuur 

 
In augustus heeft Ard-Jan Francke een presentatie gegeven over de Visie Sociaal Domein en 
Sharelle Hartman heeft ons een PowerPoint laten zien over de Visie Beschermd wonen en 
opvang. 
 
In augustus is de Startnotitie Lokale Inclusie Agenda (26-08-2020) opgesteld door Frida 
Figueroa en Evelien van der Lende. Deze formele stap moest nog gezet worden. Het is een 
processtuk geworden met als doel de Lokale Inclusie Agenda op te stellen (periode 2020-2021) 
en te implementeren.  
 

 

6.3. Portefeuillehoudersoverleg	
 
Het op 12 oktober geplande jaarlijkse overleg met de portefeuillehouders Sociaal Domein is 
vanwege een ingelaste extra raadsvergadering, door de griffie afgezegd.   
Omdat het Platform de voorkeur geeft aan een fysieke vergadering in plaats van een digitale 
ontmoeting, hebben we in 2020 geen overleg kunnen inplannen.  
Over diverse onderwerpen zoals het rekenkamerrapport en burgerparticipatie hebben we 
via e-mail van ons laten horen.  
 
 

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 
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• Cliëntenraad AVRES 
• Klankbordgroep MAG 
• Comité Dag van de ouderen 
• Regionaal overleg Gehandicaptenplatforms A & V 
• Werkgroep Kerk en vluchteling 
• Informatiebijeenkomst SDD 
• Themabijeenkomsten 

 
 

7. Deelname	aan	incidentele	bijeenkomsten	voor	informatie	en	
overleg	

 
In 2020 hebben vertegenwoordigers van het Platform deelgenomen aan diverse incidentele 
bijeenkomsten voor informatie, overleg en connectie, o.a.: 

- Nieuwjaarsontmoeting van de Gemeente  
- De Ontmoeting (informatieve gemeenteraadsvergadering) 
- Regionale woonvisie 
- Themabijeenkomst bezuinigingen 
- Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam, thema-avond 
- Netwerkbijeenkomst regionale visie Sociaal Domein 
- Vergadering Drechtraad 

 
 

8. Deelname	openbare	maatschappelijke	evenementen	
 
De geplande informatiemarkt in het kader van de Internationale Dag van de Ouderen is 
vanwege corona afgelast. Het Platform zou normaal gesproken ook hierbij aanwezig zijn 
geweest.  
 
 

9. Adviezen	aan	de	gemeente	(en	anderen)	
 

9.1. Gevraagde	adviezen	
 
Het Platform is gevraagd een advies te geven ten aanzien van de Lokale Visie beschermd 
wonen en opvang. Wij hebben dit advies uitgebracht op 14 september. 
 
Ook voor de Lokale Visie Sociaal Domein zijn wij gevraagd een advies op te stellen. Dit is 
uitgebracht op 8 oktober. 
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9.2. Ongevraagde	adviezen	
 
 
a. Veiligheid  van fietspad Parallelweg noordzijde – Sluisweg 

Op 18 januari hebben we een ongevraagd advies uitgebracht ten aanzien van de veiligheid 
van het fietspad langs de Parallelweg en tevens aandacht gevraagd voor het betrekken van 
het Platform bij herinrichting van openbare ruimte.  

 
b. Verkoop grondpositie.  

Ten aanzien van de Lokale Inclusie Agenda, onderwerp: thuis, wonen waar en hoe je wilt,  
hebben we op 26 juni een ongevraagd advies uitgebracht. Dit betreft de verkoop van de 
grondpositie door Fien Wonen en de hierbij gemiste kans van de gemeente om wettelijke 
invloed uit te oefenen op het bouwen van betaalbare sociale huurwoningen en woningen 
voor mensen met een beperking. 
Tevens geadviseerd om in het kader van het VN-Verdrag, het Platform mee te laten kijken 
voorafgaand aan het afgeven van bouwvergunningen voor diverse nieuwbouwprojecten.  
 

c. Actie Winkeliersvereniging 
Tijdens de actie in juni van de Winkeliersvereniging Giessenhof waaraan alleen via social 
media kon worden deelgenomen hebben we contact opgenomen met het bestuur omdat 
we van mening waren dat er uitsluiting plaatsvond van een aanzienlijke groep mensen. Bij 
een volgende actie zal hiermee rekening gehouden worden. 
 

d. Drinkwatertappunten NS – Oasen 
Bij het station Hardinxveld is een tappunt geplaatst dat slecht bereikbaar is. Dit is 
aangekaart bij Oasen. Inmiddels is duidelijk geworden dat op dit moment verplaatsing niet 
mogelijk is vanwege de regelgeving rondom de versheid van het water (afstand tot de 
aansluiting). 

 

10. Publicaties	en	presentatie	
 
In het plaatselijke weekblad Het Kompas editie Hardinxveld werd helaas slechts 1 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. Het 
is de bedoeling deze publicaties in de toekomst te hervatten. 
 

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	2020	
 
De kascontrolecommissie heeft op 20 mei 2021 onderstaand financieel verslag over 2020 
goedgekeurd; de jaarrekening is op  8 juni 2021 door het bestuur vastgesteld. 
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13. Kerngegevens	

Naam 
Stichting Platform Sociaal Domein 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 (uitgetreden per 31 december 2020) 
A.N. (Alie) Stout-Kazen 
Vacature 
Het bestuur wordt ondersteund door A. (Annette) van Dijk-Blokland, notulist 
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Cat Functie Achternaam Vz Init Vn V&V H&O Jz Ap I&V

B lid Bot-van der Steen 3) J. Hannie x

B lid Maasland J. Johan x
Vertrokken bij het 
Platform per 31 
december 2020

B voorz Minkelis 1) van de J. Jacques x x

B lid Stout-Kazen A.N. Alie x x

B 2e voorz Teeuw-Bakker 4) A. Adrie x x

B secr/penn Wingerden 2) van L.A. Leen x x x

p Buijk-de Rover C. Corry x

p Bohré E. Ed x
Uit participantenraad per 
31 december 2020

p Haeser H.P.A. Henk x

p Keizer de P. Piet x

p Klop R.W. Ruub x

p Knegt A. Arie x x

p Ruijter-Kroon de M. Marri x

p Smit W. Wolter x x

p Sterrenburg 5) P. Paul x

p Strop-Cramer H.J. Hermine x x

p Vlot J.A. Jan x

p Wit, de H. Hans x
In participantenraad per 
juni 2020

B Afkorting Beoordeling plannen toegankelijkheid

p V&V

H&O

Jz

Ap

I&V

3) Neemt deel aan Regionaal overleg gehandicaptenplatforms; lid lokaal Comité Dag van de Ouderen

Beoordelaars met bouwkundige achtergrond:

M. van Dijk

J. Maasland

H. de Wit

bestuurslid Naam

participant Verkeer en verblijf

Overzicht van bestuur en participanten 

31 december 2020

4) Leidt uitvoering GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen)

5) Neemt deel aan Regionaal overleg gehandicaptenplatforms

2) Lid gemeentelijke Verkeerscommissie; neemt deel in Werkgroep Kerk en vluchteling

1) Lid Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden, Voorzittersoverleg Adviesraden regio Drechtsteden

Naast bestuursleden en participanten is er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij het GIPS.

Hulp en ondersteuning

Arbeidsparticipatie

Informatie en voorlichting

Jeugdzorg


