JAARVERSLAG 2019 PPSD

ALGEMEEN
Helaas moet geconcludeerd worden dat 2019 niet een van de meest
positieve en productieve jaren voor het platform is geweest.
Veel, teveel tijd en energie moest besteed worden aan het slepende
standpuntsverschil met betrekking tot de status van het PPSD. Nog tot in
november van dat jaar stelde de gemeente zich op het standpunt dat het
PPSD een stichting (of vereniging) moest worden. Ondanks vele
overleggen, het ter zijde kunnen stellen van gebruikte argumenten en het,
overigens zonder succes, inroepen van hulp van de gemeenteraad
(verantwoordelijk voor de accountantsregels) bleef een oplossing uit. Pas
toen het voltallige PPSD aangaf per 01-01-2020 op te zullen stappen,
werd door bemiddeling van het hoofd van de afdeling Samenleving
besloten dat de huidige status gehandhaafd kon blijven. Het betekende
mede dat de samenwerkingsafspraken begin 2020 geüpdatet moesten
gaan worden.
Ondanks deze voortdurend aanwezige dreiging stichting te moeten
worden, zijn er toch nog wel inhoudelijke zaken aan de orde geweest,
maar het werd wel een jaar zonder inhoudelijke adviezen, een unicum in
het 5-jarig bestaan van het PPSD.
Zo werd er overlegd over het ongevraagde advies over Toegankelijkheid
van september 2018, waarbij ook ambtenaren van DUO+ aanschoven,
vroegen wij nogmaals de gemeente naar haar vestigingsbeleid m.b.t. het
openen van een Febo naast alle andere horecazaken met fastfood op het
WC Zijdelwaard, werden we gevraagd mee te denken over een nieuwe
verdeling van woningen in de sociale sector, namen we deel aan het
verder doen ontstaan van jongerenhangplekken, vroegen we de gemeente
naar haar initiatieven om tot een blijverslening te komen, namen we
middels een interview deel aan een onderzoek door Berenschot over het
participatietraject bij Armoede- en Schuldhulpverlening, namen we, op
verzoek van de armoederegisseur, deel aan de voorbereidingen voor een
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dag met de titel “iedereen doet mee” in het kader van het Armoedebeleid,
dat voor ons een van de speerpunten vormde voor 2019.
Tevens namen we desgevraagd deel aan de informatievergaring t.b.v. een
nieuw Koersplan voor het Sociaal Domein (SD), middels o.a. pop-ups en
bijeenkomsten.
Ook in dit jaar namen we met enthousiasme deel aan de Vrijwilligersmarkt
in september.
Waar we trots op zijn is het in januari van dat jaar uitrollen van
“Automaatje”. Het vormde een belangrijk facet uit ons advies m.b.t.
Toegankelijkheid het jaar daarvoor vanwege de vele klachten over het
WMO-vervoer. Het systeem lag klaar op de plank maar er was
aanvankelijk geen geld voor beschikbaar. Het werd en is tot op heden een
groot succes.
Eind 2019 zegde na 5 jaar Wilma van Hoek, deskundig met name op het
gebied van Jeugdzaken, als platformlid op vanwege veranderingen in haar
werk, maar inmiddels was duidelijk dat we spoedig daarna 2 nieuwe leden
zouden kunnen verwelkomen.
Waar we niet eerder meerwaarde zagen van een lidmaatschap van de
overkoepelde organisatie van landelijke adviesraden, De Koepel, omdat
tot dat moment de informatie daar aanwezig vrij toegankelijk was, werden
we alsnog lid nu de informatie alleen voor leden bestemd werd.
Zoals gezegd een niet zo’n positief en productief jaar, maar met de
toezegging de status te behouden die we al 5 jaar hadden en aanwas van
nieuwe leden in het verschiet, was er alle reden het jaar met een positief
gevoel en hernieuwede energie uit te luiden.

ONDERWERPEN
In werkgroepen, vergaderingen en andere bijeenkomsten werd aandacht
besteed aan:
•
•
•
•
•
•

Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, op herhaling m.b.t.
vuilcontainers
Gezondheidsbeleid in relatie tot uitbreiding horeca
Informatieoverdracht van het PPSD in buurtkamers
Aanhoudende signalen over klachten WMO-vervoer
(Her)verdeling Sociale woningcontent
Armoede en schulden
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•
•
•
•
•
•
•

Sportnota
Privacyaspecten in het kader van Multisignaal t.b.v. het “vroeg eropaf”beleid
Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)
Jongerenhangplek
Item t.b.v. een toekomstige debatavond
Hoe meer leden te werven
Verlangde rechtspersoon van het PPSD

CONTACTEN/GASTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennismaking met nieuwe burgemeester Pieter Heiliegers
Ria Zijlstra, wethouder SD
Eelco Tinga, hoofd afdeling samenleving
Jan Hazen, wethouder, o.a. werk en sport
Hans Bouma, wethouder o.a. wonen, Schiphol, communicatie en
burgerparticipatie als proces
Commissie Leven van de gemeenteraad
Communicatieadviseur (Stasja Köhler)
Netwerkbijeenkomsten t.b.v. organisaties actief binnen Sociaal Domein
Voorzittersoverleg regio Kennemerland en Amstelland
Veldwerkoverleg (gezondheids- en welzijnsorganisaties en gemeente)
Liesbeth van Boom (contactambtenaar voor het Sociale Domein)
Diverse beleidsambtenaren

FORMELE ADVIEZEN
Zoals hiervoor aangegeven werden er geen inhoudelijke adviezen
opgesteld. Wel adviseerden wij op de gewijzigde verordening WMO, maar
dat ging voornamelijk over tekst met een juridische insteek.
Aan het end van het jaar werd nog advies gevraagd betreffende de
cultuurnota. Daar zagen we van af door de korte spanne tijd die ons
hiervoor was gegeven en het feit dat dit onderwerp voor ons geen hoge
prioriteit vertegenwoordigde in een drukke tijd met een magere bezetting
van het platform.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Deelgenomen werd aan de volgende symposia, cursussen e.d.:
•

Vrijwilligers vinden en binden
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•
•
•
•
•
•

Movisie
Lcr(landelijke cliëntenraad)-congres: een mensenbieb
Regelingen bijzondere bijstand
Helpen praatjes dure hulp voorkomen?
Netveldwerkoverleg
Workshop sociale media

SAMENVATTING
2019 was niet ons beste jaar, maar door toch inhoudelijk bezig te blijven
met de items waar het binnen het SD om gaat, menen we een bijdrage tot
dit SD te hebben kunnen leveren.
Verlost van de discussie over de status van het PPSD, komt er weer meer
energie vrij voor datgene waar we voor bij wet in het leven zijn
geroepen. En mede omdat de tijd van Transitie voorbij is en we in de fase
van Transformatie komen, is er alle reden voor wederom alle zeilen bij te
zetten.

Juli 2020

Nicolette Posthuma-Langendonk,
voorzitter PPSD
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