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Verslag van de bijeenkomst van het Platform Sociaal Waddinxveen (PSW) 
gehouden op 20 maart 2014 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Aanwezig:   L. Lekx (PGW), P. Grootendorst (CNV), H. van Velzen (Zonnebloem),  

H. Poot (Cliëntenraad), E. de Groot (HWZM), L. Engelen (Palet Welzijn), 
W. Penninga(Vluchtelingenwerk), P. van der Laarse (Care for Family),  
A. van der Maas (gezamenlijke diaconie)  
en W. de Boer (Stichting Vrijwilligerswerk). 

Verslag: J. van der Loo (ambtelijk secretaris) 
 
1.  Opening 
De voorzitter ( H. Poot) opent om 19.35 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
In het bijzonder de heren Lont en van Heemst. De eerste als beoogd nieuwe voorzitter en de 
tweede als mogelijk nieuwe ambtelijk secretaris. 
 
2.  Vaststellen van de agenda 
De aanwezigen gaan ermee akkoord.  
 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Bericht van verhindering ontvangen van de heren J. Visser (Gemeente), J. Markus (SGP),  
E. van der Velde  en H.J. Hettema(GroenLinks), G. Menken (Rotary), F. Bos (WeWa),  
mevrouw A. van Dam (VG Belang), mevrouw B. Vermeij (PvdA en VAC) 
en mevrouw D. Gerts (wethouder). 
 
De voorzitter geeft aan, dat de Jaarrekening 2013 en de Begroting 2015 Cliëntenraad ter 
informatie zijn toegezonden, omdat daarin ook de kosten van het platform zijn meegenomen.  
Door een aantal aanwezigen wordt verslag gedaan van de startbijeenkomsten over 
subsidies. Het lijkt een ingewikkelde vorm om samenwerkingsverbanden te vinden. Tevens 
wordt kritiek geuit op de onduidelijkheid over financiële ondersteuning binnen de verbanden. 
Er wordt verslag gedaan van de bijeenkomst over een GIDS Netwerk. Voor Waddinxveen is 
het bedoeld als een maatjesproject om werkloosheid te voorkomen. 
Het Platform heeft een kopie van de brieven ontvangen, die de huurdersbelangenorganisatie 
HWZM op verzoek van Woonpartners M-H naar de Gemeente heeft gestuurd inzake door de 
Gemeente te duur aangeboden bouwgrond, waardoor het nauwelijks mogelijk zou zijn 
sociale huurwoningen te bouwen. De aanwezigen vinden het niet een taak voor het Platform 
om zich daarin te mengen. 
 
4.  Vaststellen verslag van de vergadering van 18 december 2013 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
Naar aanleiding van het verslag worden opmerkingen gemaakt over de gang van zaken met 
betrekking tot de Waddinxveense Werkwijze. De bijeenkomsten, die zijn gehouden om 
verduidelijking te brengen, hebben daartoe niet geleid. De werkgroep Communicatie is 
opgeheven, omdat de Gemeente dit zelf gaat verzorgen. De werkgroep Beleid is opgesplitst 
in een aantal activiteiten en in de werkgroep Uitvoering kiest de Gemeente de meest voor de 
hand liggende partners bij elk praktijkveld. Voor de professionals is deze werkwijze 
frustrerend, waardoor het gevaar ontstaat, dat elke organisatie zijn eigen 
samenwerkingsvormen gaat kiezen. 
Bij het overleg met de wethouder is de gang van zaken zodanig met klem onder de aandacht 
gebracht, dat zij heeft toegezegd actie te ondernemen. 
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5.  Voortgang projectgroepen. 
Minimabeleid: 
De nieuwe folder met de geïndexeerde bedragen is beschikbaar en uitgereikt aan de 
belanghebbenden. Aan het einde van het schooljaar zal er een aparte folder/advertentie 
komen om de aandacht te richten op de tegemoetkoming schoolkosten. 
De formulierenbrigade is beschikbaar en de data voor assistentie zijn bekend gemaakt. 
De berichten van de Rijksoverheid over extra tegemoetkomingen aan de minima ten 
behoeve van het handhaven van de koopkracht, moeten maximale aandacht van het 
Platform krijgen. 
 
Wmo raad: 
Er is een advies uitgebracht over de decentralisaties in het Sociale Domein. Dat heeft veel 
aandacht gekregen van de Gemeenteraad en heeft geleid tot een besluit, om de WMO-Raad 
meer te betrekken bij de te ondernemen activiteiten. 
 
Cliëntenraad:   
De overzichten van uitkeringsgerechtigden laten een constante stijging zien, die niet direct 
verklaarbaar is. 
 
6.  Mondeling verslag van het overleg op 12 maart 2014 met wethouder Gerts 
De evaluatie met betrekking tot de cursus schuldhulpverlening heeft geleid tot de conclusie, 
dat er meer aandacht moet zijn voor individuele hulpverlening. Er wordt samenwerking 
gezocht met de organisatie Schuldhulpmaatje. 
 
Over Souburgh heeft de wethouder gezegd, dat met Woonpartners en Zorgpartners een 
intentieverklaring wordt getekend om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor  
kleinschalige wooneenheden, gecombineerd met een dienstencentrum. 
 
De wethouder is aandacht gevraagd voor een planning van de komende adviesaanvragen 
inzake het Sociale Domein. De adviesorganisaties kunnen niet alles tegelijk aan. 
 
Het halfjaarlijkse overzicht met betrekking tot de uitkeringsgerechtigden en de analyse van 
de mogelijke oorzaken is in bewerking. 
 
7.  Rondvraag/Wat verder ter tafel komt: 
De voorzitter spreekt de vertrekkende ambtelijke secretaris toe en overhandigt hem een bos 
bloemen. Daarna richt hij zich tot de mogelijke nieuwe functionaris om hem te vragen tot te 
treden tot het Platform. Die zegt dat toe. 
 
De voorzitter verzoekt de aanwezigen zich uit te spreken over de voorgestelde benoeming 
van de heer Lont als nieuwe voorzitter. Dat voorstel wordt bij acclamatie aanvaard. 
De heer Lont zal namens de Cliëntenraad ook afgevaardigd worden naar de WMO-Raad. 
 
De heer Penninga spreekt de voorzitter toe bij zijn afscheid. Hij schetst de moeizame opstart, 
de langzame ontwikkeling en de opbloei in de acht jaar van beleid. Voor zijn verdienste ten 
behoeve van CR en PSW overhandigt hij hem een cadeaubon 
Mevrouw de Groot voegt daar een gedicht aan toe en overhandigt hem de ingelijste versie.  
 
8. Sluiting: 
De voorzitter bedankt daarna de aanwezigen voor hun inbreng, waarna hij om 21.30 uur de 
vergadering sluit.  
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