HIGHLIGHTS ACTIVITEITEN PPSD 2018
In voorgaande jaren hield ons platform zich met name bezig met de
onderwerpen die door de gemeente werden aangedragen; meestal in de
vorm van een adviesaanvraag.
Voor 2018 heeft het PPSD er voor gekozen speerpunten te benoemen die
actueel zijn in deze tijd óf waarover ons vaak geluiden van inwoners
bereiken óf die ons anderszins belangrijk voorkomen terwijl hier geen
adviesaanvraag over valt te verwachten. Daarnaast wordt per wel
ontvangen adviesaanvraag beoordeeld of deze bij onze speerpunten
kunnen aansluiten dan wel anderszins ons advies behoeven.
Waar in het voorjaar van 2018 de gemeenteraadsverkiezing plaatsvond
hebben we deze onderwerpen meteen onder de aandacht van een breed
publiek gebracht door over deze onderwerpen te laten debatteren op de
debatavond d.d. 29 januari 2018. Hieraan deden alle politieke partijen
mee.
Het betreft de onderwerpen:
• Toegankelijkheid
• Jongeren
• Participatie
• Communicatie
• Armoede/schuldhulpverlening
Het was de bedoeling dat alle onderwerpen verder uitgewerkt werden en,
indien aan de orde, leidden tot een advies dan wel bericht/vragen aan het
college van B&W.
Toegankelijkheid:
Het gaat hier om het brede begrip:
• fysieke toegankelijkheid: kan elke inwoner van Uithoorn daar komen
waar hij moet zijn?
• toegankelijkheid mbt (het aanvragen van met name WMO-)
voorzieningen: kan elke inwoner die informatie vinden en toepassen
t.b.v. noodzakelijke voorzieningen?
Informatie werd verkregen door met inwoners, diverse organisaties en
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te spreken en door eigen
onderzoek, zoals bijvoorbeeld de buurtschouw in De Legmeer en Het Oude
Dorp.
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Inmiddels is dit geheel aanleiding geweest tot een ongevraagd advies aan
B&W d.d.13/09/2018.
Rond de diverse aspecten genoemd in het advies vond uiteindelijk op
29/01/2019 overleg plaats, hetgeen leidde tot een verslag d.d.
01/04/2019 met de laatste stand van zaken. LINK
Jeugd/jongeren:
Een werkgroep binnen het platform is nog steeds bezig diverse aspecten
mbt jeugdzorg dan wel andere behoefte van de jeugd in kaart te brengen,
o.a. door met jeugdwerkers en de jeugd zelf te spreken, een inloopavond
te bezoeken, enz.
Concreet zijn hierin nog geen definitieve standpunten ingenomen, maar
op korte termijn kunnen n.a.v. het onderzoek deze wel worden verwacht.
Voor de huidige stand van zaken en een beeld van de afgelopen tijd wordt
verwezen naar bijgaand verslag. LINK
Participatie:
Voor de duidelijkheid: het gaat hier om het meedoen van inwoners in
taken binnen het sociaal domein. Veelal dus vrijwilligerswerk.
Dit onderwerp moet nog verder worden uitgewerkt.
Communicatie:
Uitgangspunt voor de aanpak hiervan is dat dit item in alle 3 hiervoor
genoemde onderwerpen als aandachtspunt wordt meegenomen.
Daarnaast is overleg geweest met de nog nauwelijks ingewerkte nieuwe
communicatieadviseur voor DUO+ en vond er op 3 oktober een
bijeenkomst plaats met wethouder Bouma, die Communicatie in zijn
portefeuille heeft.
Ook al is er de laatste tijd veel verbeterd op het gebied van de
communicatie door de gemeente naar haar inwoners, ons blijven signalen
bereiken, naast eigen ervaringen, dat hier nog veel valt te verbeteren.
Inmiddels is weer een nieuwe communicatieadviseur voor Uithoorn
benoemd, met wie nader kennis gemaakt gaat worden. Zij zal in ieder
geval de zaken voortzetten die vanuit het overleg rond het advies over
Toegankelijkheid zijn gemaakt.
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Armoede/schuldhulpverlening:
Ook hiervan is afgesproken dat dit item bij de 3 eerstgenoemde
onderwerpen zal worden beoordeeld op de relevantie.
Daarnaast werd door leden van het platform deelgenomen aan een door
de gemeente georganiseerd symposium over dit onderwerp en zal er
binnenkort vanuit de gemeente een (vernieuwde) aanpak worden
gepubliceerd. We hebben besloten daarop te wachten om te zien of we
nader moeten adviseren.
Inmiddels heeft dit, n.a.v. een aanvrage vanuit de gemeente, geleid tot
een advies d.d. 12-11-2018. Het nieuwe beleid en de bijbehorende
verordeningen werden op 31-01-2019 door de Raad vastgesteld. LINK
De invulling daarvan is gestart met het aanstellen van een
armoederegisseur en een seminar, door de gemeente georganiseerd, over
“vroeg signaleren” d.d. 29-03-2019.
Voor andere onderwerpen waar het PPSD zich bezighield in 2018 wordt
verwezen naar het Jaarverslag 2018. LINK

Werkplan PPSD 2018
versie 3 d.d. 10/04/2019
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