
Samenwerkingsverband belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten 

JAARVERSLAG 2020 
S"chting Pla-orm Gehandicapten Leiden 

(KvK) Rijnland, Dossiernummer 41168195 
Bankrekening: NL17ABNA0520496531 





Samenwerkingsverband belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten 

Inhoud 

          Pagina 

Voorwoord         3 
1. Inleiding         4 
2. Samenstelling Platform gehandicapten Leiden   4 
3. Samenwerking met de gemeente Leiden    5 
4. Activiteiten van het Platform in 2020    5 
5. Netwerken        7 
6. Financiële verantwoording      8 
7. Kascontrole        11 

2
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Voorwoord 

Beste lezer, 

Met trots bied ik u namens het bestuur van Platform Gehandicapten Leiden het 
jaarverslag 2020 aan! 
  
Ondanks alle belemmerende gevolgen van de coronacrisis hebben de vrijwillige 
bestuursleden en de ondersteuner van het Platform Gehandicapten Leiden in 2020 
vol overgave hun inzet getoond en binnen de mogelijkheden invulling gegeven aan 
de doelstellingen van het platform. Hier spreek ik graag mijn waardering voor uit! 
  
In januari 2021 heb ik de voorzittershamer van Rianne Peeters overgenomen. Alle 
resultaten uit dit verslag zijn dus nog onder haar leiding gerealiseerd. Als platform 
zijn wij Rianne dankbaar voor al haar inzet in de afgelopen jaren. 
  
Het Platform Gehandicapten Leiden is een steeds bekendere organisatie binnen 
Leiden. Zowel de ambtelijke als de politieke organisaties van de gemeente weten 
ons te vinden en maken in toenemende mate gebruik van onze 
ervaringsdeskundigheid. Deze verworven positie biedt de kans om daadwerkelijk 
verbeteringen te realiseren voor bewoners met een beperking of chronische ziekte. 
Deze waardevolle positie zullen wij in de toekomst zorgvuldig koesteren. 
  
Ik nodig u graag uit deze uiteenzetting van onze inspanningen in 2020 te lezen. 
Schroom vooral niet om eventuele vragen, die tijdens het lezen van dit jaarverslag 
opkomen, aan ons te stellen. Wij leggen graag verantwoording af over ons mooie 
en nuttige werk. 
  
Met hartelijke groet, 
  
Peter Waalboer 
Voorzitter 
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1. Inleiding 
  
Het Platform Gehandicapten Leiden behartigt in Leiden de belangen van 
gehandicapten en chronisch zieken, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of 
ouderdom. Het is een onafhankelijk samenwerkingsverband van lokale 
belangenorganisaties. 
  
We zijn voortdurend in gesprek met de gemeente Leiden, plaatselijke 
zorgverleners en ondernemers. We willen het ontstaan van knelpunten voorkomen 
en bestaande obstakels opruimen met een ‘inclusieve’ samenleving als doel. 
  
In dit jaarverslag staat wat het Platform deed in 2020. In 2020 werden we 
overvallen door corona. Het was een streep door de rekening van aan aantal 
plannen. Toch besteedden we de nodige aandacht aan onderwerpen als 
gemeentelijk beleid, welzijn, vervoer en bewustwording en fysieke- en sociale 
toegankelijkheid. 
  
Er namen bestuursleden afscheid en we slaagden er ook in maar liefst vier nieuwe 
vrijwilligers te vinden, die het bestuur van het platform versterken. 
  
Aan het eind van dit jaarverslag vindt u de financiële verantwoording van het 
afgelopen jaar, de begroting voor dit jaar en 2022 en het verslag van de jaarlijkse 
kascontrole. 

2. Samenstelling Platform Gehandicapten Leiden 
In 2020 traden de bestuursleden Marja van Overbeek (sinds 2013) en secretaris Erik 
Gallé (sinds 2016) af. Zij waren jarenlang gewaardeerde collega’s. We vonden ook 
nieuwe mensen. Michiel Quellhorst, Moniek Steenland, Ingrid Mazurel en Hans 
Schuurmans werden ingelijfd als nieuwe bestuursleden. Moniek Steenland nam de 
rol van secretaris over van Erik Gallé. 

Bestuur 
Rianne Peeters, voorzitter 
Jacqueline Schoonwater, penningmeester 
Erik Gallé, secretaris (afgetreden) 
Rik Wouters, bestuurslid, portefeuille toegankelijkheid  
Marja van Overbeek, bestuurslid (afgetreden) 
Peter Waalboer, bestuurslid 
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Moniek Steenland, secretaris (aangetreden) 
Ingrid Mazurel, bestuurslid (aangetreden) 
Hans Schuurmans, bestuurslid (aangetreden) 
Michiel Quellhorst, bestuurslid (aangetreden) 

Ondersteuner 
Erik Olijerhoek werkt op flexibele tijden voor maximaal acht uur in de week als 
professionele ondersteuner. 

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

3. Samenwerking met de gemeente Leiden 
In 2020 voerden we overleg met wethouder Marleen Damen, de portefeuillehouder 
Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn. Daarnaast was er iedere maand overleg met de 
vaste contactambtenaar Nynke Zwierstra. Alhoewel corona daar in maart en april 
wel een streep doorzette. Vanaf mei lukte het om elkaar digitaal te spreken. 

We spraken behalve met Nynke Zwierstra met verschillende ambtenaren over 
verschillende onderwerpen. 

4. Activiteiten van het Platform in 2020 
De werkzaamheden van het Platform vinden op verschillende thema’s plaats. In dit 
hoofdstuk is dat in paragrafen weergegeven. 

4.1 Gemeentelijk beleid 
Gemeente Leiden weet ons goed te vinden bij het opstellen van beleidsnota’s. Ons 
advies wordt gevraagd voor beleidsplannen die met toegankelijkheid te maken 
hebben. In 2020 brachten we advies uit over deze beleidsnota’s: 
• Mobiliteitsnota 
• Inclusie agenda, 
• Voetgangersbeleid 
• Sportakkoord 
• Beleidsprogramma Fiets 
• Autoluwe binnenstad 

4.2 Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp voor ons Platform. Een inclusieve 
stad is toegankelijk. We merken telkens dat het voor mensen niet vanzelfsprekend 
is om inclusief te denken. In het afgelopen jaar kwamen we op veel terreinen op 
voor de toegankelijkheid van onze doelgroep. 

• Openbare toiletten 
• Parkeergarages 
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• Singelpark 
• Herinrichting Haagweg 
• Station Lammenschans 
• Plannen Stationsgebied 
• Station De Vink 
• Schouw fietsenstallingen 
• Sporthal en Zwembad De Vliet 

Bewustwording toegankelijkheid 
Om bewustwording te creëren maakten we een filmpje op de Dag van de witte stok 
en lanceerden we de campagne “Hoe toegankelijk denk jij?” 
We willen hiermee bereiken dat mensen zich realiseren dat in onze maatschappij 
mensen meedoen met een handicap. Het helpt als we naar elkaar omkijken en 
rekening houden met elkaar. 

4.3 Vervoer 
Toegankelijk (openbaar) vervoer is belangrijk. We zetten ons daarvoor in. 

• Station de Vink 
• Station Lammenschans 
• Deelname ROCOV 
• OV knooppunt Leiden 
• Aanbesteding OV 

Na jarenlange inzet is op en bij Station De Vink de toegankelijkheid nu acceptabel. 
Er ligt routegeleiding en er is een audiozuil bij de bussen geplaatst. Ook kun je op 
de perrons dankzij een reliëf in een zuil voelen op welk perron je bent. 

Voor Station Lammenschans en OV-knooppunt Leiden Centraal zijn we 
gesprekspartner bij het ontwerpen. Ons advies wordt serieus genomen. 

Het Rocov Hollands Midden is intensief betrokken bij de voorbereidingen van de 
aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord. Die is uitgesteld 
vanwege corona. Vanuit ons platform vragen wij aandacht voor de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking in de komende concessieperiode. 

4.4 Welzijn 
In 2020 werd in Leiden de aanbesteding voor welzijn bekrachtigd. Incluzio werd in 
samenwerking met SOL en Buzz de nieuwe aanbieder. We maakten kennis waarmee 
de basis werd gelegd voor samenwerking in de toekomst. 

In het Leids Nieuwsblad schreven we een redactioneel stuk over de gevolgen van de 
anderhalvemetersamenleving voor gehandicapten en chronisch zieken.  
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5. Netwerken 

Het Platform Gehandicapten Leiden maakt deel uit van meerdere netwerken. In 
2020 werden die vooral (vanaf maart uitsluitend) digitaal gevolgd. 

Adviesraad WMO Leiden 
Rianne Peeters en Erik Galle namen deel aan overleg. 

Klankbordgroep Regiotaxi 
Peter Waalboer neemt deel aan de klankbordgroep. 

ROCOV 
Peter Waalboer neemt deel aan Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar 
Vervoer Hollands Midden.  

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

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

Diverse wethouders, raadsfracties, ambtenaren  
Afhankelijk van onderwerp. Minimaal 2 maal per jaar overleg met de wethouder 
Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn. 
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6. Financiële verantwoording 

Financieel jaarverslag van Platform Gehandicapten Leiden 
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 
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Balans
                31-12-2020                 31-12-2019

Bank Bestuursrekening 14.746,12 2.529,08
Vorderingen 3.175,00
Vooruitbetaalde kosten 68,49

14.814,61 5.704,08

Algemene reserve 7.314,61 3.580,58
Reservering ivm Corona pandemie 7.500,00

Nog te betalen kosten 2.123,50

14.814,61 5.704,08

              Staat van Baten en Lasten
01/01/20 01/01/19
31/12/20 31/12/19

Inkomsten:
Subsidie gem.Leiden 39.472,00 39.472,00
Libertas 250,00

39.472,00 39.722,00
Uitgaven:
Ondersteuning en huisvesting 23.925,00 35.053,02
Aktiviteiten 2.492,38 2716,83
Bestuurskosten 1.350,00 825,00
Vervoerskosten 18,99 450,38
Website en Facebook 253,20 253,20
Contributie Iederin 64,00 64,00
Bankkosten 134,40 155,00

28.237,97 39.517,43

Saldo inkomsten en uitgaven  € 11.234,03  € 204,57 
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Toelichting bij inkomsten en uitgaven 2020  

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

Ondersteuning en Huisvesting : 
Verschil ten opzichte van 2019: Het aantal uren professionele ondersteuning was 
minder dan begroot; de maatregelen rond het coronavirus beperkten ons in het 
organiseren van activiteiten. Tevens is de huur van een kantoorruimte in 
Vogelvlucht opgezegd en werden er geen fysieke bestuursvergaderingen 
vergaderingen gehouden. 

Activiteiten: 
Er vonden vanwege corona geen Algemene Ledenvergaderingen plaats. 

Bestuursvergoeding: 
De bestuursvergoeding is verhoogd van 150 euro naar 200 euro per jaar. Een aantal 
maanden waren meerdere bestuursleden actief.  

Vervoerskosten:  
Er is amper gebruik gemaakt van openbaar vervoer door de coronamaatregelen. 

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

Activiteiten  
• Vergaderkosten 
• Abonnement Zoom 
• E-herkenning 
• Campagne: Hoe toegankelijk denk jij? 
• Presentjes en attenties 

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

Bankkosten  
Dit zijn de kosten voor het aanhouden van een bankrekening. 
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ToelichBng op de begroBngen 2020 en 2021  

Subsidie Gemeente Leiden                                                                                                                                 
Het Pla-orm hoopt in deze jaren te mogen rekenen op het van de Gemeente Leiden mogen 
ontvangen van  subsidie, zodat het Pla-orm ondersteuning en huisves"ng kan financieren. 

Eigen acBviteiten 
Het Pla-orm onderhoudt contacten met de aangesloten lidorganisa"es. 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 

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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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 en Facebook 
Het Bureau Helderzinnig verricht jaarlijks het onderhoud. 
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7. Kascontrole 
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