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ALGEMEEN 
 
Het jaar van de gemeentelijke verkiezingen begon voor het PPSD met het 
organiseren van een politieke debatavond, waaraan alle politieke partijen 
meededen. Met medewerking van welzijnsorganisaties werd over 5 
speerpunten van ons werkplan 2018 geanimeerd gediscussieerd en 
gedebatteerd. O.a. het feit dat de zaal meer dan vol was betekende een 
ruime belangstelling vanuit de inwoners. Er is mooie feedback ontvangen 
en ook wij hebben ervan geleerd. Tevens was het een boost voor ons als 
team. Conclusie: een thema-avond is voor herhaling vatbaar. 
Per 1 maart 2018 kwam Jeroen Houffelaar ons team versterken, een 
welkome aanvulling, mede gezien zijn ervaring en kennis. 
Na de debatavond vulden we de beslissingen die in 2017 waren genomen 
over onze eigen organisatie in middels o.a. een Werkplan 2018 (terug te 
vinden op onze website) met eigen agenda en werd afscheid genomen van 
de Commissies W/P/J. De items Toegankelijkheid en Jongeren/Jeugd 
werden door werkgroepen nader uitgewerkt en gevolgd. Hierbij mondde 
Toegankelijkheid uit in een ongevraagd advies, iets dat de gemeente 
aanvankelijk voor wat problemen stelde nu het ook over aanpalende 
beleidsgebieden handelde. Tav Armoede en Schulden maakten we pas op 
de plaats omdat de gemeente hier volop mee bezig ging en dit item in 
principe bij de overige onderwerpen punt van aandacht bleek te zijn. Dit 
gold evenzeer voor het item “Communicatie”. Wel hadden we contact met 
de nieuwe communicatieadviseur en werden afspraken gemaakt, o.a. over 
de herziening van het brievenboek. Door de lancering van de 
gemeentelijke site uithoornhelpt.nl naast de krant die door Uithoorn voor 
Elkaar werd uitgebracht betreffende alle mogelijke voorzieningen, werd de 
bereikbaarheid van de gemeente ook op een hoger plan getild, maar er is 
zeker nog werk aan de winkel. 
Dit jaar maakte de gemeente vaker de keuze reeds in het voortraject 
maatschappelijke en welzijnsorganisaties te betrekken bij plannen binnen 
het Sociaal Domein, zonder ons het adviesrecht te onthouden. Zo namen 
we deel aan een seminar over armoede en schulden, over een nieuw op te 
stellen gezondheidsnota, de gezamenlijk DUO+aanbesteding voor 
huishoudelijke begeleiding, enz. Een insteek die wij graag in de toekomst 
blijven omarmen en ook beter past bij een participatieve gemeente. 
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Veel tijd en energie is geïnvesteerd in de plotseling vanuit de gemeente 
verlangde wijziging van de status van de PPSD. Afgezien van het feit dat 
geen onderliggende argumenten naar voren werden gebracht, achtte het  
platform dit ook geen wenselijk iets. Dit o.a. omdat we verder van B&W 
c.q. de gemeente zouden komen te staan, we afhankelijk zouden worden 
van subsidies, omdat dit organisatorisch meer tijd zou kosten, en dat niet 
alleen in de beginfase. 
Dit leidde in november tot een formele patstelling, waarbij B&W resp. de 
wethouder werd gevraagd het voortouw tot een oplossing te nemen. Eind 
2018 was een oplossing nog geenszins in zicht. 
Tel daarbij op dat Maya Fiolet en Marcel Zethoven na 4 jaar lidmaatschap 
afscheid namen van het platform, waardoor de bezetting van 8 
man/vrouw tot ver onder de gewenste bezetting (10 tot maximaal 16 
volgens opgesteld beleid) zakte, en het is duidelijk dat het PPSD in een 
lastig parket zittend afscheid nam van een bewogen 2018. 
 
ONDERWERPEN 
 
In werkgroepen, vergaderingen en andere bijeenkomsten werd aandacht 
besteed, al dan niet leidend tot een (formeel) advies aan de gemeente 
dan wel (schriftelijke) vragen: 
• Evaluatie debatavond 
• Coalitieakkoord 
• Hoe meer leden te werven 
• Gezondheid en JOGG 
• Uitbreiding streetfood Zijdelwaard 
• Toegankelijkheid, waarbij 2 wijken werden geschouwd voor wat betreft 

de buitenruimte 
• Armoede en schulden 
• Aanbesteding huishoudelijke begeleiding, enz. 
• Huishoudelijke begeleiding vanuit de WMO 
• Verlangde rechtspersoon van het PPSD 
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CONTACTEN/GASTSPREKERS 
 
• Communicatieadviseur (Astrid de Bruijn) 
• Netwerkbijeenkomsten t.b.v. organisaties actief binnen Sociaal Domein 
• Voorzittersoverleg 
• Veldwerkoverleg (gezondheids- en welzijnsorganisaties en gemeente) 
• Algemene Rekenkamer (i.v.m. enquête Participatie) 
• Hans Bouma (wethouder voor o.a. wonen, Schiphol, communicatie en 

burgerparticipatie als proces) 
• Marius Reijnen (Initiatievenfonds en medeschrijven Participatienota) 
• Liesbeth van Boom (contactambtenaar voor het Sociale Domein) 
• Ria Zijlstra (wethouder Sociaal Domein; i.v.m. financiële patstelling) 
 
 
FORMELE ADVIEZEN 
 
• Ongevraagd advies over Toegankelijkheid in de breedste zin van het 

woord 
• Advies over Armoede en Schulden 
• Advies over huishoudelijke begeleiding, enz. 

 
Vermeldenswaardig is nog dat wij geen advies hebben uitgebracht 
ondanks de aanvrage daaromtrent, over de aanbesteding aan kleine 
woningaanpassingen. Dit omdat de gemeente onvoldoende informatie gaf, 
waardoor geen beargumenteerd advies mogelijk bleek. Het heeft er mede 
toe geleid dat wij tot op heden een vraag bij de gemeente hebben 
openstaan hoe van gemeentezijde een en ander moet/kan worden 
aangeleverd. 
 
 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
In het voorjaar volgden we gezamenlijk een workshop over de 
Omgevingswet. 
Daarnaast werden diverse kennisbijeenkomsten, opgezet t.b.v. 
adviesraden, door verschillende leden bezocht. Het ging dan veelal om 
deelname aan Activiteitencollege door het Kennisplatform Noord-Holland, 
congressen/symposia van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) of De Koepel. 
Onderwerpen daarbij waren: “Jonge mantelzorgers”, 
“Klanttevredenheidsonderzoek W&I”, “Adviesraden: luis, aanjager of  
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vormgever”, “Prioriteit voor preventie”, “De vreedzame wijk”, 
“Gespreksgroep Dementie”, “E-health in de praktijk”, “Verwarde 
personen”, “Werk & Inkomen”, “De kunst van het vragen stellen”. 
 
SAMENVATTING 
 
2018 was een in sommige opzichten een moeizaam jaar dat in 2019 moet 
leiden tot duidelijkheid en verlichting in een aantal items. 
Maar ondanks dit en de geringe bezetting heeft het succes van de 
debatavond in januari van dat jaar ons genoeg gebracht om verder te 
kunnen. En in een periode waarbij ook binnen de gemeentelijke 
organisatie participatie gemeengoed gaat/moet gaan worden, heeft een 
platform als het onze niet alleen recht van bestaan maar is deze ook 
onmisbaar. 
 
 
April 2019 
 
Nicolette Posthuma-Langendonk, voorzitter PPSD 
 
 
 
 
 


