
 
 NOTULEN PPSD VERGADERING  
 

Het ParticipatiePlatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies. 

Contact: info@ppsduithoorn.nl 
www.participatieplatformuithoorn.nl 

 

 

DATUM: 11 MEI 2022 

PLAATS: De Kwakel (Carolien)  

TIJD: 19:30 uur  

AANWEZIG: Petra de Jong- Mastenbroek, Daniëlle Oomkens-Scheffer (notulist), Ellen Huijgen, Henk de Wit 

(voorzitter), Carolien van Lit-Dirks en Antoine van Mulukom, Tamara Kwint, Dieke Davelaar, Martine van Beem  

AFWEZIG: Anouschka ter Avest en Brenda Verrijk met kennisgeving    

1.Opening 

 

2 Inbelgesprek met Nico Louwrier van Duo plus over het Koersplan 

Wij worden telefonisch geïnterviewd over het koersplan. De concepttekst krijgen wij te lezen ter 

commentaar. 

 

3. Mededelingen 

Verzocht wordt door de secretaris om de vakantieperiodes te mailen.   

De voorzitter laat nieuwe visitekaartjes drukken bij de Morgenster. 

De vacatiegelden worden uiterlijk medio mei uitbetaald. De penningmeester heeft navraag gedaan bij 

de contactambtenaar. 

De jaarlijkse evaluatie van de hoogte van de vacatiegelden zal in het huishoudelijk reglement worden 

opgenomen en in de werkafspraken met de gemeente. 

De nieuwe leden zullen een foto en tekst aanleveren bij de website beheerder uiterlijk eind mei 2022. 

De afscheidsborrel met de voorgaande secretaris zal ingepland worden 1 juni a.s. om 21.00 uur. 

Nogmaals het dringende verzoek om alle contacten via het secretariaat te doen. 

 

4. Huishoudelijk reglement 

Gezien de volle agenda wordt verzocht om de opmerkingen te mailen aan de secretaris uiterlijk 15 juni 

2022. 

 

5. Verordening 

Dit is een stuk van de gemeente. Wij kunnen het wel bespreken in ons overleg met de wethouder. De 

secretaris zal een gesprek met de wethouder aanvragen. Ook de werkafspraken met de gemeente 

kunnen wij dan agenderen. 
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6. Gezondheidsmonitor  

Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld. 

 

7. Voorbereiden training 22 april 2022  

1. De cursus was zinvol. 

2. De geleerde lessen en positieve punten:  

3. Vragen naar beleidsregels bij de gemeente 

4. Bij een ongevraagd advies vragen om binnen 2 maanden een reactie te ontvangen. 

5. Het coalitieakkoord is een aandachtspunt 

6. Elkaar leren kennen gezien de wisselingen van leden is zinvol. 

7. Wij constateren wel dat wij nu voldoende cursussen hebben gedaan bij de Koepel.  

 

8. Advies van collega adviesraden over arbeidsmigranten  

Er is aan de contactambtenaar gemaild om dit stuk onder de aandacht te brengen. Dat is niet 

voldoende. De voorzitter gaat ongevraagd advies aan de gemeente uitbrengen om de samenwerking 

met Aalsmeer aan te gaan. 

 

9. Notulen 6 april 2022/actielijst/activiteitenlijst  

De notulen van 6 april februari wordt met een paar aanpassingen goedgekeurd. De secretaris past 
aan en stuurt deze door. 

Naar aanleiding van de notulen is er een werkgroep samengesteld ten behoeve van de armoedenota. 

 

10. Rondvraag  

1. Het promotiefilmpje wordt op de site gezet door de website beheerder. 
2. De vergadering van juli heeft geen notulist, omdat de secretaris op vakantie is, wie gaat dit 

doen of laten we de vergadering vervallen. De vraag blijft open staan tot de volgende keer. 
3. De kascontrole moet nog plaatsvinden, de begroting wordt aangepast door de 

penningmeester.  
4. De nieuwe leden zullen een foto en een stukje tekst aanleveren voor de website. 
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