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ALGEMEEN 
 
Met het aantreden van Henk de Wit begin januari 2017 telde het platform 
10 leden, hetgeen op zich een zwaardere belasting van de individuele 
leden betekende. Omdat eind 2016 advertenties in de krant niet tot 
nieuwe aanwas leidde, werd getracht via netwerken nieuwe leden te 
werven. Reden om ook dat jaar op de vrijwilligersmarkt acte de présence 
te geven. Helaas zonder blijvend resultaat. 
In maart werd de voorlopige benoeming van de voorzitter omgezet in een 
definitieve. En werd overgegaan tot het aanstellen van een 
penningmeester, in de persoon van Henk Plas; dit omdat de financiële 
afhandeling van de kant van de gemeente steeds meer onvolkomenheden 
liet zien en de dubbelfunctie bij het voorzitterschap daardoor niet haalbaar 
meer was. 
Hoewel een werkplan voor dat jaar werd opgesteld, bleef toch een 
algemeen gevoel achter de feiten aan te blijven lopen door alleen op de 
adviesaanvragen van de gemeente te reageren. Uitvoerig werd stilgestaan 
bij welke interne organisatie van het platform de burgers van Uithoorn het 
meest optimale van ons platform mochten verwachten. Uiteindelijk werd 
er voor gekozen de commissies, gerelateerd aan de 3 wetten, los te laten, 
een eigen agenda met prioriteiten binnen het Sociaal Domein op te stellen 
en daarmee duidelijker vorm te gaan geven aan de transformatiefase, die 
ook voor de gemeente ging gelden m.i.v. 2018, i.p.v. de transitiefase, die 
vanaf 2015 gold.  
Dat er voor een eigen agenda werd gekozen, werd in een 
verkiezingsdebatavond begin 2018 aan de buitenwereld gepresenteerd. 
Met de voorbereiding daarvoor werd reeds in de zomer van 2017 
begonnen en vergde veel mankracht de laatste maanden van dat jaar. 
O.a. werd aandacht besteed aan flyers en de nog te lanceren website van 
het platform. 
Daarnaast werd het Huishoudelijk Reglement herschreven en vond er een 
gecoachte evaluatie van eigen handelen plaats, waar het voorstel werd 
gelanceerd vergaderingen in het vervolg door een technisch voorzitter te 
laten leiden. 
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ONDERWERPEN 
 
In commissies, vergaderingen en andere bijeenkomsten werd aandacht 
besteed aan de volgende onderwerpen, al dan niet leidend tot een 
(formeel) advies aan de gemeente dan wel (schriftelijke) vragen: 
• Actieplan wonen 
• Leerlingenvervoer 
• Diverse verordeningen m.b.t. WMO, Jeugdwet en WMO 
• Het opzetten en lanceren van een eigen website 
• Initiatievenfonds 
• Communicatie vanuit gemeente naar burgers 
• Financiën gemeente, tussenrapportages 
• Enquête betreffende WMO en Re-integratie en van Uithoorn voor Elkaar 
• Mede vormgeven van de site Uithoorn helpt 
• Maatschappelijke ondersteuning 
• Vervoer, WMO en t.b.v. leerlingen 
• Crisisopvang, logeeradres 
• (Hang)jongeren 
• Klaar met de praktijkschool, en dan??? 

 
 

CONTACTEN/GASTSPREKERS 
 
• Uithoorn voor Elkaar 
• Vita 
• Ons Tweede Thuis (Ria Koehler) 
• Initiatievenfonds (Marius Reijnen) 
• Communicatiemedewerker (Astrid van der Vorm) 
• Netwerkbijeenkomsten t.b.v. organisaties actief binnen Sociaal Domein 
• Voorzittersoverleg 
• Afsluitende bijeenkomst werkbedrijf Groot-Amsterdam 
• Cliëntenraden Diemen 
• De Morgenster 
• Sezu (Stichting eerstelijnszorg Uithoorn) 
• Wijkagenten  
• Praktijkschool 
• Stichting Leefomgeving Schiphol 
• Vrijwilligersmarkt 
• Van Detschool 
• Mantelzorgcompliment 
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FORMELE ADVIEZEN 
 
• Advies Programma van Eisen aanbesteding leerlingenvervoer 
• Advies Re-integratie/LKS/afstemmingsverordening 
• Advies aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning 
• Advies Onderzoek besteding WMO-gelden 
• Advies Aanbesteding en re-integratie 
• Aanbeveling enquête Werk & Inkomen 
• Aanbeveling kwalitatieve enquête schuldhulpverlening 
• Advies Beleidsregels Maatschappelijk Ondersteuning 
• Advies aanbesteding Trapliften 
 
 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
Diverse kennisbijeenkomsten, opgezet t.b.v. adviesraden, werden door 
verschillende leden bezocht. Het gaat dan veelal om deelname aan 
Activiteitencollege door het Kennisplatform Noord-Holland georganiseerd. 
Onderwerpen waren o.a. “Maak je sterk voor werk”, “Eenzaamheid”, 
“Masterclass Participatie”, “Van klacht naar Kracht”, “Beter benutten van 
ervaringen”. 
Daarnaast werd deelgenomen aan de door de gemeente aangeboden 
cursus “Politiek Actief”. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Net als 2016 was ook 2017, naast veel activiteiten en advisering, een jaar 
van bezinning, maar dit maal vooral gericht op hoe we zo optimaal 
mogelijk t.b.v. de burgers kunnen functioneren. In 2018 zal daarmee de 
proef op de som worden genomen. 
 
December 2018 
 
Nicolette Posthuma-Langendonk, voorzitter PPSD 
 
 
 
 


