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1. Inleiding 
Het Platform Gehandicapten Leiden buigt zich over vragen als: zijn er voldoende 
woon, zorg en ondersteuningsvoorzieningen in de stad om zelfstandig te wonen, 
kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk komen, blijft het 
met de extra zorgkosten financieel mogelijk om rond te komen en ook buiten de 
deur sociale activiteiten te blijven ondernemen, zijn er voldoende 
sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en hoe is het met het vervoer 
voor gehandicapten gesteld. Met signaleren, overleggen en soms voeren van actie 
willen we oplossingen bereiken voor praktische zaken die de participatie van 
gehandicapten en chronisch zieken in de samenleving bevorderen. 

Het Platform is met haar leden, de gemeente en andere partners in gesprek over 
wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, vervoer en toegankelijkheid in fysieke en 
sociale zin van het woord. Bij de belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-
verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Een verdrag dat uit gaat 
van een “inclusieve samenleving.”  
Dit jaarverslag weerspiegelt de activiteiten van het Platform in 2019. Afgelopen 
jaar bleef de focus op fysieke en sociale toegankelijkheid van de stad, wonen, zorg 
en welzijn, alsook inkomen en arbeidsparticipatie. Daarnaast ging speciale 
aandacht uit naar hoe we ons netwerk van samenwerkingspartners organiseren.  

Aan het eind van dit jaarverslag vindt u de financiële verantwoording van het 
afgelopen jaar, de begroting voor dit jaar en het verslag van de jaarlijkse 
kascontrole. 

2. Personalia 
Na 17 jaar een actief bestuurslid geweest te zijn nam Wim Duinker afscheid als 
penningmeester en lid van de werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. 
Tijdens de voorjaars- ALV reikte wethouder Damen namens de gemeente Leiden 
hem het Cornelis Joppensz-beeldje uit als dank voor inzet en betrokkenheid. 
Jacqueline Schoonwater nam de taken van Wim over. 

In juni namen we afscheid van Ineke Brügemann die sinds 2003 eerst vanuit de LWO 
en later Libertas gedetacheerd was om het Platform te ondersteunen. Het bestuur 
koos ervoor het aantal ondersteuningsuren te verminderen omdat meer dan in het 
verleden bestuursleden zelf “in de stad” actief kunnen zijn. In het verleden waren 
er meer regionale en provinciale overlegorganen waarin het Platform 
participeerde. Met de decentralisatie van zorg en welzijn naar de gemeenten is de 
focus verlegd naar Leiden. Met Inekes vertrek is de detacheringsovereenkomst met 
Libertas beëindigd. Erik Olijerhoek is sinds juni als zzp-er onze ondersteuner voor 8 
uur per week. Kantoor- en vergaderruimte is in Vogelvlucht aangehouden. 
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In oktober verliet Frans Lenderink – werkgroep Vervoer – het bestuur. Peter 
Waalboer kwam in het bestuur om de taken van Frans over te nemen. Peter is ook 
lid van het bestuur van de Oogvereniging en in die functie al een paar jaar actief 
op het terrein van OV. Hij vertegenwoordigt nu het Platform in het ROCOV 
(regionaal overleg collectief openbaar vervoer) waarmee de vertegenwoordiging 
namens het Platform van Ernst Kaarls is beëindigd.   

Rianne Peeters, voorzitter, portefeuille wonen, zorg & welzijn  
Jacqueline Schoonwater, penningmeester, portefeuille toegankelijkheid 
Erik Gallé, secretaris, portefeuille arbeidsparticipatie 
Rik Wouters, bestuurslid, portefeuille toegankelijkheid  
Marja van Overbeek, bestuurslid, portefeuille wonen, zorg & welzijn en 
Communicatie 
Peter Waalboer, bestuurslid, portefeuille vervoer 
Erik Olijerhoek, ondersteuner 

Meer over het Platform Gehandicapten Leiden is te vinden op 
www.platformgehandicaptenleiden.nl 

3. Samenwerking met de gemeente Leiden 
In 2019 hebben we twee keer met wethouder Marleen Damen, de 
portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn, overlegd. Maandelijks is er overleg met 
de vaste contactambtenaar Nynke Zwierstra.  
Wanneer gewenst, ook door de gemeente, hebben we overleg met specifieke 
ambtenaren over speciale onderwerpen zoals bijv. aanpassen hoogte bushaltes, 
bezuinigingen sociaal domein, autoluwe binnenstad, implementatie VN-verdrag. 
In het kader van de bezuinigingen in het Sociaal Domein hebben we samen met 
anderen (Adviesorgaan Sociaal Domein, Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) 
ingesproken bij de raadscommissie om de voorgestelde opheffing van de 
Tegemoetkoming Ziektekosten tegen te gaan. Dat is gelukt voor 2020. 
We hebben gereageerd op de nota Woonvisie en aandacht gevraagd voor de 
specifieke woonwensen voor mensen met een handicap. In de nota stelt de 
gemeente voor een Platform Langer Zelfstandig Wonen in het leven te roepen; het 
Platform neemt daaraan deel. 

Het Platform is vaste partner in het Stedelijk overleg Welzijn op recept.  
Ook is het Platform stadspartner in Leiden-beste-Binnenstad 2.0, werkgroep City-
hospitality. 

4. Activiteiten van het Platform in 2019 
In verschillende werkgroepen heeft het Platform Gehandicapten Leiden gekeken 
naar mogelijke verbeteringen voor een inclusieve samenleving.  
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4.1 Wonen, Zorg en Welzijn 
Ook het afgelopen jaar hebben we intensief de gevolgen van beleid op het gebied 
van wonen, werk, inkomen, participatie, zorg en welzijn gevolgd.  
Er was aandacht voor onderwerpen als: de woonvisie van Leiden, toegankelijke en 
betaalbare woningen, langdurig zelfstandig wonen, de mate, kwaliteit en 
toegankelijkheid van voorzieningen. Maar ook wat zijn de (financiële) gevolgen van 
het beleid en wat betekenen deze (financiële consequenties) voor de doelgroep. 
Wat zijn de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief WMO, welzijn op 
recept etc.  

In brieven en inspraakreacties maar ook in persoonlijke contacten met de politiek/
gemeente heeft het Platform haar mening/visie kenbaar gemaakt. 

4.2 Communicatie 
Naast de website en de Facebook-pagina intensiveert het Platform in zijn 
netwerken door actief contact te leggen met organisaties, instellingen en de 
doelgroep zelf en middels deelname aan diverse platforms, overlegvormen e.d. We 
hebben zo zicht op problematiek en knelpunten van onze doelgroep en kunnen een 
bijdrage leveren aan inclusieve beleidsvorming/projecten. 

4.3 Vervoer 
In de klankbordgroep van de regiotaxi Holland Rijnland is meegekeken met het 
klantentevredenheids-onderzoek dat door Holland Rijnland is gehouden. De goede 
resultaten van dit onderzoek stroken niet met het beeld dat wij, op basis van 
ervaringsverhalen, van de kwaliteit van de regiotaxi hebben. Dit houdt onze 
aandacht. 

In samenwerking met de Oogvereniging en Koninklijke Visio is gekeken naar de 
toegankelijkheid van de ov-knooppunten bij de stations Leiden Lammenschans en 
De Vink. Bij De Vink is veel energie gaan zitten in het gerealiseerd krijgen van 
toegankelijke actuele reisinformatie op dit dynamische busstation. Dit heeft eind 
2019 nog niet tot het gewenste resultaat geleid, dus dit loopt door in 2020. De 
routegeleiding bij het busstation De Vink is volgens de standaarden aangelegd. 
Het Rocov Hollands Midden is intensief betrokken bij de voorbereidingen van de 
aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord. Vanuit ons platform 
vragen wij aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in 
de komende concessieperiode. 

Wij zijn betrokken geweest bij een schouw van de nieuwe elektrische stadsbussen 
in Leiden. De schouw werd gehouden naar aanleiding van klachten over de 
toegankelijkheid van deze bussen. In 2020 zullen verbeteringen in de bussen 
worden doorgevoerd. De hoorbaarheid van deze zeer stille bussen is voor mensen 
met een visuele beperking een probleem. Hier zullen wij aandacht voor blijven 
vragen.  
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4.4 Arbeidsparticipatie 
Gekeken is hoe in Leiden werkzoekenden met een beperking aan een baan worden 
geholpen. Door de diversiteit en complexiteit van regelingen is het vaak niet 
eenvoudig om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden. 
Er is een aanspreekpunt (WSP Holland Rijnland) voor werving, selectie en plaatsing 
voor de hele arbeidsmarktregio, wat het plaatsen van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt wel eenvoudiger maakt voor bedrijven. 
Helaas staan er nog altijd arbeidsbeperkte werkzoekenden langs de kant en kunnen 
nsoms geen aanspraak maken op begeleiding. Verder is vaak ook een buddy-
systeem wenselijk om een eenmaal verworven baan ook te kunnen behouden en 
indien nodig zal ook een job-coach moeten worden ingezet. 

4.5 Toegankelijkheid 
In 2019 was er diverse keren overleg met ambtenaren van de Gemeente Leiden 
over het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van bepaalde 
parken en straten in het centrum van de stad. De gemeente vraagt ook regelmatig 
advies van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. 
                            
Fietsparkeren 
Met name op zaterdagen en op andere speciale dagen vormen de fietsen die schots 
en scheef in de Breestraat worden neergezet een probleem voor de voetgangers. 
De tijdelijk gecreëerde fietsvakken (omlijnde vakken) in de Breestraat en op een 
stuk langs de Nieuwe Rijn hebben hun nut bewezen; ze worden intensief gebruikt, 
maar het aantal is niet voldoende. Op meer plaatsen in de stad zou het maken van 
fietsparkeervakken tot een verbeterde doorgang voor voetgangers kunnen leiden. 

Website gemeente 
De website van de gemeente is getest op toegankelijkheid voor blinden en 
slechtzienden. 

Stadskantoor Level 
De loketfunctie van het stadhuis vervalt. Vanaf 2020 kun je voor verschillende 
zaken in het nieuwe stadskantoor in gebouw Level, achter Leiden Centraal terecht. 
Het platform was betrokken bij de voorbereidingen met uitgeven van advies over 
dektoegankelijkheid van het gebouw. 
  
Week van de Toegankelijkheid 
Begin oktober was de Week van de Toegankelijkheid. Het Platform vroeg aandacht 
door in samenwerking met ‘Plaatjes vullen Gaatjes’ een “Dansje voor iedereen” te 
doen, met een openbaar gesprek met ervaringsdeskundige bij Stichting Lumen en 
een fietsparkeeractie op de Breestraat. De laatste activiteit werd jammer genoeg 
afgelast vanwege het weer. 
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Boerhaave 
Museum Boerhaave vroeg het Platform advies bij het wel of net plaatsen van 
verschillende liften in het museum. 

5. Netwerken 

Het Platform Gehandicapten Leiden maakt deel uit van de volgende netwerken: 

Stadspartner Project Binnenstad 2.0 
Sinds 2013 is Platform een van de stadspartners naast o.a. culturele instellingen 
(Schouwburg, B&C, LIFF), horeca Nederland, afd. Leiden, Gilde Leiden, 
binnenstadondernemers, diverse afdelingen van de gemeente. 
Het Platform blijft als partner bij overlegsessies aandacht vragen voor aspecten die 
te maken hebben met bereikbaarheid en toegankelijkheid van Leiden. Platform 
doet mee aan werkgroep City Hospitality (Rianne). 

Raad van Betrokkenheid van Hogeschool Leiden, afd. Social Work 
Sinds november 2016 2x per jaar netwerkbijeenkomst over thema Arbeid en afstand 
tot arbeidsmarkt. Deelnemers: zorginstellingen, bedrijfsleven, gemeente 
(wethouder W&I), DZB, verschillende afdelingen van Hogeschool Leiden. (Erik en 
Rianne). Dit platform wordt in 2020 samengevoegd met het Beleidsoverleg 
Onderwijs en Zorg regio Bollenstreek. 

Denktank 
Voortgekomen uit gemeentelijke rondes voor input WMO. Sinds 2015. Deelnemers 
naast het Platform zijn : De Haardstee, Gemiva-SVG Groep, Prodeba, Kwadraad, De 
Binnenvest, Libertas en Radius. (Erik, Rianne en Erik) 

Welzijn op Recept 
Sinds septemnber 2016. Deelname aan Stedelijk Overleg. Project voor huisartsen 
en 1e lijn om patiënten met psychosociale klachten naar welzijnswerk toe te 
leiden. Deelnemers: Radius, Libertas Leiden, Kwadraad, huisartsen, GGD, 
Zorgbelang, Zorg en Zekerheid, Reos, burger Stevenshof. (Rianne) 

Adviesraad WMO Leiden 
Rianne en Erik Galle nemen minstens 2x per jaar deel aan overleg 

Klankbordgroep Regiotaxi 
Peter Waalboer neemt deel aan de klankbordgroep. 
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ROCOV 
Peter Waalboer neemt deel aan Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar 
Vervoer Hollands Midden.  

Welzijn op Recept 
Rianne is actief participant in netwerk van het project welzijn op recept.  

Platformoverleg Langer Zelfstandig Wonen 
Het platform is deelnemer aan het Platformverleg Langer Zelfstandig Wonen. 

Wij staan op 
Actiegroep van jongeren . Sinds nov. 2016 

Diverse wethouders, raadsfracties, ambtenaren  
Afhankelijk van onderwerp. Minimaal 2 maal per jaar overleg met de wethouder 
Zorg. 

6. Financiële verantwoording 

Jaarrekening 2019

Inkomsten 2018 2019 Uitgaven 2018 2019

Bestuursrekening € 4.349,32 € 3.626,01 Ondersteuning € 35.534,00 € 35.053,02

en huisvesting

Gem. Leiden Subsidie € 39.472 € 36.547,00 Activiteiten € 2.040,15 € 2.716,83

Bestuursvergoeding € 825,00
Vervoerskosten € 647,60 € 450,38

Vakliteratuur € 365,50 € 0,00

Printers € 64,97 € 0,00

Website/Facebook € 958,03 € 253,20

Contributie Iederin € 64,00 € 64,00

Cursus Bestuur € 313,40

Bankkosten € 207,66 € 155,00

ABN-AMRO

Bestuursrekening € 3.626,01 € 655,58

Totaal € 43.821 € 40.173,01 Totaal € 43.821,32 € 40.173,01
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Toelichting bij inkomsten en uitgaven 2019  

Bestuursrekening 
De ontvangsten en uitgaven van het Platform verlopen over deze ABN rekening. 

Subsidie Gemeente Leiden 
Dankzij een subsidie van € 36.547 kan het Platform als belangenorganisatie 
optreden. 

Libertas Leiden 
De consulent was in dienst van Libertas Leiden en werkt 16 uur p.w. voor het 
Platform. Nu is er een ondersteuner middels een ZZP constructie om de 
onafhankelijkheid van het Platform te waarborgen 

Activiteiten  
• In 2019 werden twee Algemene Vergaderingen gehouden. 
• Twee maal vond overleg plaats met de betrokken wethouder. 
• Diverse keren overleg met ambtenaren van de gemeente gehad over het 

verbeteren van de toegankelijkheid van bepaalde straten en busstations.                                                                                                                   
• Vrijwilligers ontvangen een verjaardag attentie en een diner in december 
• Er is in 2019 afscheid genomen van de ondersteuner vanuit Libertas en twee 

bestuursleden  

Vervoerskosten Vrijwilligers  
Reiskosten die de vrijwilligers moeten maken worden vergoed.               

Kosten internet en printers  
De leden ontvangen een kleine vergoeding.                                                                                   

Vakliteratuur 
Deze post bestaat voornamelijk uit abonnementen op belangrijke bladen.                  

Website & Facebook 
Deze bestonden in 2019 uit aanpassen website en gebruikelijke onderhoud 

Contributie Ieder(in) 
Het Platform is lid van deze landelijke belangenorganisatie.                  

Bankkosten  
Dit zijn de kosten voor het aanhouden van een bankrekening.                                   

Banksaldo 
Op 31 december 2019 bedroeg het banksaldo € 655,58. 
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Toelichting op de begrotingen 2020 en 2021  

Subsidie Gemeente Leiden                                                                                                                                 
Het Platform hoopt in deze jaren te mogen rekenen op het van de Gemeente 
Leiden mogen ontvangen van  subsidie, zodat het Platform ondersteuning en 
huisvesting kan financieren. Voor 2020 is het toegekende subsidiebedrag € 
39.472,00. 

Eigen activiteiten 
Het Platform onderhoudt contacten met de aangesloten lidorganisaties. Met de 
gemeente wordt overleg gevoerd. Daarnaast wordt overleg gevoerd met 
Stadspartners en raadsleden. Op de Algemene Vergaderingen worden actuele 
thema's door deskundigen aan de orde gesteld. 

Vervoer vrijwilligers 
Er moet rekening worden gehouden met vervoerskosten voor vrijwilligers om de 
maandelijkse vergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen te kunnen 
bijwonen. Van jaar tot jaar wisselt de omvang van deze post soms sterk.  

Website & Facebook 
Het Bureau Helderzinnig verricht jaarlijks het onderhoud. 

Begrotingen 2019 2020 2021

Ondersteuning Libertas incl huisvesting € 36.245 € 36.970

Ondersteuning ZZP (400 x € 72,50) € 29.000

Huisvesting/huur/kantoor/werkplek € 600

Activiteiten € 2.200 € 2.300

Vergaderkosten bestuur Platform € 600

ALV 2 x per jaar € 500

Diversen overleg en representatie € 600

Bestuurskosten deskundigheidsbevordering € 250 € 250 € 500

Kerst/eindejaarsbijeenkomst € 500

Bestuursvergoeding, 8 leden € 1.200

Printers € 70 € 70 € 100

Vakliteratuur € 410 € 425 € 400

Vervoerskosten € 700 € 700 € 500

Website Facebook € 230 € 250 € 300

Contributie Ieder(in) € 70 € 70 € 70

Bankosten € 210 € 220 € 200

Totaal € 40.385 € 41.255 € 35.070
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7. Kascontrole  
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