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Van de voorzitter

Beste lezers en lezeressen,
Wat leuk dat u interesse toont in ons jaarverslag!
Het jaar 2021 is weer niet een jaar geworden zoals we dat gehoopt hadden. Opnieuw veel
leed, eenzaamheid en verdriet als gevolg van lockdowns, ziekten en overlijden als gevolg van
de pandemie.
Waar wij vanuit ons Platform veelal gericht zijn op ouderen en mensen met een beperking,
mogen we zeker de jongeren in onze maatschappij niet vergeten. Ook zij hebben het
afgelopen jaar weer veel thuisonderwijs moeten volgen en de gevolgen van eenzaamheid
gevoeld.
Een korte opleving en opengaan van de maatschappij zorgde ook bij ons Platform voor (her-)
nieuwde activiteiten in de vorm van voorzichtig samenkomen van het bestuur en
participanten. Vanuit die ervaring is het toch heel herkenbaar dat intermenselijk contact heel
belangrijk is.
Dit jaarverslag geeft weer een mooi overzicht van onze activiteiten. Alle dank daarvoor aan
onze notuliste.
Het enthousiasmeren van gemeente en partners voor het verder uitwerken en
operationaliseren van een inclusieve samenleving in Hardinxveld-Giessendam is en blijft één
van de hoofddoelen van ons Platform. Onze dorpsgenoot Kim Putters heeft daar nog niet zo
lang geleden mooie uitspraken over gedaan. In ons jaarverslag leest u daar meer over.
Extra inspanningen worden gedaan om de Participantenraad, de oren en ogen van ons
Platform, verder uit te breiden en dichter bij de werkzaamheden van het bestuur te brengen.
Daarvoor kunnen leden van de Participantenraad op verzoek bestuursvergaderingen
bijwonen en daar hun bijdrage aan leveren. Fijn dat daar al veelvuldig gebruik van is gemaakt.
Zoals voor zoveel organisaties is het vinden van vrijwilligers niet eenvoudig. Ons Platform is
daar geen uitzondering op. Dus als u van mening bent een bijdrage te kunnen leveren aan de
activiteiten van ons Platform, en dit jaarverslag staat er weer bol van, nodigen wij u van harte
uit contact met ons op te nemen.
Tot slot wens ik u veel leesplezier en hoop ik u binnenkort bij één van onze vergaderingen te
mogen begroeten.
Jacques van de Minkelis
Juni 2022
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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 2021. 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 22 juli 2022.

2. Inleiding

In 2015 zijn 3 omvangrijke decentralisaties in het sociaal domein van kracht geworden. De
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze
wetgeving betekende een verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het
gebied van de ondersteuning van mensen met een beperking, de hulp aan jeugdigen en
ouders en de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de
arbeidsmarkt.
De gemeente Hardinxveld-Giessendam hecht eraan dat het Platform haar op al deze terreinen
adviseert. Wij kunnen ons in deze taak goed vinden en zullen waar nodig gevraagd of
ongevraagd van ons laten horen.
Samen met verschillende partijen in het sociaal domein gaan we voor een inclusieve
samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.

2.1.

Structuur

Het Platform is een stichting met een bestuur en een participantenraad. Het bestuur bestaat
per 31 december 2021 uit vijf leden.
De participantenraad bestaat aan het eind van het verslagjaar uit twaalf personen. Per 26
oktober 2021 is Jan van Boggelen toegetreden tot de participantenraad. Jan vertegenwoordigt
de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland.
Daarnaast zijn er aan ons Platform enkele adviseurs verbonden die bij specifieke vraagstukken
hun kennis en ervaring inbrengen.
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2.2.

Nominaties

Dertien van de zeventien bestuursleden en participanten zijn bij het Platform betrokken
vanuit maatschappelijke non–professionele organisaties en kerkgenootschappen, namelijk:
• Reddingsbrigade
• Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
• Cliëntenraad Zorgcentrum Pedaja
• Plaatselijke afdeling PCOB
• Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld
• Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
• Rooms-Katholieke inwoners
• Plaatselijke afdeling NPV
• Voedselbank
• Gereformeerde Gemeente
• Plaatselijke afdeling De Zonnebloem
• Cliëntenraad Zorgcentrum Tiendwaert
De overige personen hebben, als ervaringsdeskundige en/of 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 leden van de
participantenraad per 31 december is in dit verslag opgenomen onder hoofdstuk 12.

2.3.

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 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
maatschappelijke dienstverlening, voor zover die de participatie en de belangen van
mensen in de samenleving bevorderen.
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3. Lidmaatschappen
Het Platform is aangesloten bij twee landelijke overkoepelende organisaties:

Koepel Adviesraden sociaal domein. Deze vereniging van lokale advies- en cliëntenraden die
actief zijn in het sociaal domein denkt mee en adviseert vanuit inwonersperspectief. Zij
ondersteunen de leden met informatie, workshops, webinars en trainingen. Ook het Platform
maakt gebruik van deze diensten door o.a. het volgen van webinars en door het delen van
actuele en relevante informatie met onze participanten.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke
beperking of chronische ziekte. Zij behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen
en maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt
uitgesloten. Het VN-verdrag Handicap is hierin een belangrijk kompas.
Dit internationale verdrag is glashelder over de mensenrechten van mensen met een
beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om naar school kunnen gaan, passend
wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding. Het VNverdrag Handicap verplicht de overheid op al deze terreinen vooruitgang te boeken.
Tevens is het bestuur geabonneerd op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Met enige
regelmaat worden hierin ook voor onze gemeente relevante problematieken aan de orde
gesteld.
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4. Activiteiten Bestuur en Participanten
Evenals in 2020 zijn ook in 2021 onze activiteiten 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
We hebben vijf fysieke vergaderingen kunnen houden.
Naast een aantal vaste onderwerpen die aan de orde komen zoals:
- informatie vanuit de regio Drechtsteden,
- informatie vanuit de Verkeerscommissie,
- rapportages vanuit externe bijeenkomsten,
- bemiddeling, adviezen en informatie t.b.v. burgers en
- informatie vanuit besluitenlijsten College van B&W,
passeert een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein de
revue. Waar wij het nodig achten ondernemen we actie door het opstellen van adviezen of
het ter tafel brengen van onderwerpen die extra aandacht behoeven. Dit kan zijn bij het
overleg met het College van B&W, met beleidsmedewerkers bij de gemeente en met de
portefeuillehouders Sociaal Domein in de raadsfracties.
Onze tweede voorzitter Adrie Teeuw-Bakker heeft in 2021 een koninklijke onderscheiding
ontvangen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau, o.a. mede voor activiteiten voor Alzheimer
Nederland en Gehandicaptenplatform regionaal).
Bestuur en participanten
In augustus heeft de voorzitter van het Platform vanuit zijn functie in de Regionale Wmo
Adviesraad het bestuur en de participanten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen die
er in de regio hebben plaatsgevonden. Deze betreffen: decentralisatie bevoegdheden sociaal
domein naar Drechtsteden-gemeenten en ontmanteling Drechtraad naar een
Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Vergadering van bestuur en participanten heeft één keer plaatsgevonden, nl. in september.
Voorafgaand aan deze vergadering zijn de verslagen van de bestuursvergaderingen gedeeld
en de participanten konden tijdens de vergadering hierover vragen stellen.
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4.1.

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.

handreiking lokale inclusie agenda

In oktober 2020 heeft de wethouder Sociaal Domein het document Lokale Visie Sociaal
Domein 2020 opgesteld. Deze visie benadrukt vooral de zelfredzaamheid van het individu. Het
sociaal team van de gemeente draagt zorg voor individuele hulp voor de geestelijke
gezondheid.1
De gemeente kiest als visie bewust voor een overkoepelend beleid op hoofdlijnen. Enerzijds
geeft dat ruimte voor toekomstige situaties, anderzijds blijft het onduidelijk hoe de gemeente
haar taken anno 2021-2022 wil gaan invullen.
De alinea over1 het vertrekpunt van haar visie (pag. 3) zegt veel over de verantwoordelijkheid
die alle inwoners (ongeacht ziekte of gebrek) volgens de gemeente hebben.
“We gaan uit van de (veer)kracht in iedere inwoner om regie te voeren over zijn/haar leven,
zich aan te passen en naar vermogen mee te doen in de samenleving.”
Maar, zo benadrukt de koepelorganisatie Ieder(in):
het is niet de beperking die iemand gehandicapt
maakt, maar de combinatie van de beperking en de
ontoegankelijkheid van de maatschappij. Als de
maatschappij toegankelijker is, is iemand met een
beperking minder gehandicapt.

1

Lokale Visie Sociaal domein 2020, Baggerman HG
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Ook vertrekkend SCP-directeur Kim Putters stelt in zijn essay ‘De menselijke staat’ dat de
overheid werk zal moeten maken van een duurzame en inclusieve samenleving waarin
mensen worden gezien en mee kunnen doen:
“Als we streven naar een samenleving die meer inclusief en duurzaam is, dan moet het
perspectief van burgers nadrukkelijker terugkomen in beleid. Nederland heeft een overheid
nodig die laat zien dat ze er voor mensen is”.
Lokale Inclusie Agenda
Nadat het Platform in 2019 het initiatief heeft genomen voor de start van de Lokale Inclusie
Agenda zijn er in februari 2020 hierover procesafspraken gemaakt met de gemeente. In
augustus 2020 is een startnotitie Lokale Inclusie Agenda vastgesteld waarin de doelen, de te
nemen stappen en het tijdspad zijn omschreven.
De eerste stap, inventarisatie op de 6 levensdomeinen die het verdrag beschrijft, heeft in 2020
plaatsgevonden. De tweede stap nl. doelen stellen, zou in coproductie met ons worden
gedaan. Echter uit een informatienota ‘Tussentijdse rapportage aanbevelingen extern
onderzoek’ en de dagelijkse praktijk van het Platform blijkt dat voor de Lokale Inclusie Agenda
geen capaciteit beschikbaar is. De gemeente laat dat in een brief (november 2021) weten aan
een politieke partij naar aanleiding van gestelde vragen over het uitblijven van de Lokale
Inclusie Agenda.
Om deze tweede stap uit de startnotitie uit te gaan voeren
pleiten wij voor het aanstellen van een ambtelijk VNambassadeur. Wij zullen de gemeente blijven wijzen op het
belang en de verplichting van het opstellen en uitrollen van een
Lokale Inclusie Agenda om een samenleving te creëren waarin
mensen met een beperking niet worden uitgesloten, maar
worden ingesloten en kunnen integreren in het
maatschappelijke leven.

4.2.

Voortgang GIPS

Adrie Teeuw is vanuit het Platform de organisator voor het GIPS-project (Gehandicapten
Informatie Project Scholen – zie www.gips-sl.nl). De GIPS-projectlessen worden normaal
gesproken jaarlijks gegeven aan de leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in HardinxveldGiessendam. In 2020 konden deze niet doorgaan vanwege corona. De verwachting was dat
eind april 2021 opnieuw gestart kon worden met het maken van nieuwe afspraken, echter bij
het leggen van de contacten hierover met de scholen bleek alles wederom vanwege
coronabeperkingen op slot te zitten. De verwachting is dat er in het schooljaar 2022-2023
weer een ronde langs alle groepen 8 gedaan kan worden met informatielessen over leven met
een handicap.
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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5. 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

5.1.

Bestuurlijk Overleg met college van B&W

In juli hebben we een brief geschreven aan het College van B&W over de relatie tussen de
gemeente en ons Platform. We hebben hierin aangegeven dat we, nadat de contacten in het
voorjaar op een laag pitje hebben gestaan, het de hoogste tijd vonden om de contacten op
zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau weer te gaan oppakken. Helaas kon dit overleg met
wethouder en beleidsambtenaar pas in december online plaatsvinden.
De onderwerpen die hierin aan de orde kwamen waren o.a.:
• Ontwikkelingen in de regio
• Bestuurlijke gevolgen voor de gemeente
• Gevolgen voor regionale en lokale advisering door adviesraden
• Voortgang Lokale Inclusie Agenda
• Participatieladder
• Huis van Morgen

5.2.
Ambtelijk Overleg van het bestuur met de
beleidsambtenaren Sociaal Domein
In oktober hebben we overleg gehad met een medewerker van team Leefomgeving ten
aanzien van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Dit naar aanleiding van onze brief
hierover aan de gemeente waarin we een aantal aandachtspunten hebben benoemd zoals
meerkosten voor mensen met bepaalde beperkingen, toegankelijkheid en privacy. Hierbij zijn
tevens zaken aan de orde gekomen die de Peulenflat betreffen.
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5.3.

Portefeuillehoudersoverleg

In september hebben we overleg gehad met de portefeuillehouders Sociaal Domein van de
raadsfracties. Daarin zijn zaken aan de orde gekomen zoals:
• Stand van zaken voetbrug Marsstraat-Buitendams en fietspad Parallelweg
• Herinrichting Buitendams
• Regionale ontwikkelingen Drechtsteden
• Gemeenteraadsverkiezingen 2022
• Gelden voor het Sociaal Domein – wens voor transparantie
Tevens is de Lokale Inclusie Agenda uitgebreid besproken. En dan met name het moeizame
traject om hierin met elkaar als gemeente en Platform samen op te trekken, doelen te stellen
en concreet verder te brengen.
In oktober hebben we aan de portefeuillehouders Sociaal Domein een brief gestuurd met
daarin een aantal gebundelde punten die wat ons en onze participanten betreft aandacht
zouden moeten krijgen in de verkiezingsprogramma’s.

5.4.

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
• Comité Dag van de ouderen
• Regionaal overleg Gehandicaptenplatforms A & V
• Werkgroep Kerk en vluchteling
• Informatiebijeenkomst SDD
• Vervoersplatform

6. Deelname aan incidentele bijeenkomsten voor informatie en
overleg
In 2021 hebben vertegenwoordigers van het Platform deelgenomen aan diverse incidentele
(online) bijeenkomsten voor informatie, overleg en connectie.
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7. Deelname openbare maatschappelijke evenementen
Op 30 september hebben wij ons als Platform Sociaal Domein
gepresenteerd op de Doe- en informatiebeurs 55+ in Sporthal de
Wielewaal in het kader van de Internationale Dag van de Ouderen.
Door middel van een enquête onder de bezoekers hebben we o.a.
gepeild 1) hoe groot zij het aantal mantelzorgers in onze gemeente
inschatten, 2) wat de klanttevredenheid is van het gebruik van de
Wijkhopper en 3) hoe het contact met de gemeente wordt ervaren.
Uitkomsten enquête:
1) De schattingen varieerden van 2 tot 1500. Navraag bij Servanda gaf ons het aantal
mantelzorgers die bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam bekend is, n.l. 390. Volgens een
landelijk onderzoek is dit aantal voor onze gemeente in werkelijkheid ruim 5000.
2) Van redelijk tot goed en prima.
3) Van niet zo best tot kan beter (communicatie) en wel goed.
Uit de ingevulde enquêtes hebben we een prijswinnaar getrokken die een Giessenhofbon van
ons heeft ontvangen.
Adrie Teeuw is betrokken bij de organisatie van het Alzheimercafé in HardinxveldGiessendam. Vanwege de beperkende maatregelen rondom het coronavirus heeft dit slechts
enkele malen (online) plaatsgevonden in 2021. Te doen gebruikelijk is maandelijks.

8. Adviezen aan de gemeente (en anderen)
8.1.

Gevraagde adviezen

In juli hebben wij in een brief de gemeente aangespoord om ons in een vroeg stadium te
betrekken bij bouwplannen en zaken zoals de energietransitie. Veel aspecten hiervan
hebben betrekking op het leven van burgers.
a. Op 8 juli is ons gevraagd advies te geven over een voorlopig ontwerp voor het
toegankelijker maken van de voetbrug Marsstraat-Buitendams.
Dit advies is uitgebracht op 9 juli 2021.

8.2.

Ongevraagde adviezen

a. Beleidswijziging - Nieuw afval- en grondstoffenbeleid
In juni hebben wij bij de gemeente aandacht gevraagd voor:
- Meerkosten door meer afval t.g.v. beperking.
- Meerkosten door vaker afval aanbieden t.g.v. beperking.
- Toegankelijkheid locaties en bedienbaarheid containers.
- Privacy.
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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b. Materieel Merwede-Lingelijn.
In oktober hebben wij de brief van het Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard
en Gorinchem aan de Provincie ondersteund, waarin geadviseerd wordt te kiezen voor
nieuw materieel. Doel van dit advies is het aantal problemen die mensen met
beperkingen ondervinden door het huidige materieel, op te lossen.
c. Huis van Morgen
Brief 1 oktober 2021. Vraag aan wethouders in de regio Drechtsteden om het initiatief
Huis van Morgen (op een laagdrempelige manier informatie krijgen over en/of
uitproberen van hulpmiddelen) te ondersteunen.
Dit voorstel wordt door de gemeente Hardinxveld-Giessendam in een reactie van 3
november niet ondersteund.
d. Aansluitingen A15
De onveilige situaties bij de aansluitingen Nieuweweg met de A15, waar al enkele jaren
door ons aandacht voor is gevraagd, zijn inmiddels aangepakt. De uitvoering daarvan
is helaas zonder voorafgaand contact met ons gebeurd.

9. Publicaties en presentatie
In het huis-aan-huis weekblad Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam hebben wij 4 x een
advertentie ‘Ons Platform is er voor u’ geplaatst met daarin onderwerpen zoals: mantelzorg,
adviezen, sociaal team, Drechtsteden, belastingaangifte, afval- en grondstoffenbeleid.
Daarin worden tevens de vergaderingen aangekondigd en worden mensen uitgenodigd om
bij vragen en/of opmerkingen over zaken die de maatschappelijke dienstverlening betreffen,
contact met ons op te nemen.
In december is de 100e advertentie
geplaatst! Deze mijlpaal was reden
voor een interview met onze
voorzitter. Dit redactionele stuk is
gepubliceerd op 22 december.

10. Website
Op onze website www.wmoplatform-hagi.nl is meer informatie te vinden over het Platform,
de vergaderingen en de adviezen.
Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
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11. Financieel verslag 2021
De kascontrolecommissie heeft op 19 mei 2022 onderstaand financieel verslag over 2021
goedgekeurd; de jaarrekening is op 24 mei 2022 door het bestuur vastgesteld.
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12. 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
J. (Hannie) Bot-van der Steen
A.N. (Alie) Stout-Kazen
Vacature
Het bestuur wordt ondersteund door A. (Annette) van Dijk-Blokland, notulist
Uitschrijving Johannes Maasland bij Kamer van Koophandel per 1-2-2021
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Bestuur en participanten – overzicht
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Beoordeling plannen toegankelijkheid

V&V

Verkeer en verblijf

Beoordelaars met bouwkundige achtergrond:

H&O

Hulp en ondersteuning

M. van Dijk

Jz

Jeugdzorg

J. Maasland

Ap

Arbeidsparticipatie

H. de Wit

I&V

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
6) Neemt deel aan overleg Vervoersplatform Drecht- en Wijkhopper
Naast bestuursleden en participanten is er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij het GIPS.

31 december 2021
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