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Notulen vergadering 12 mei 2021 

Plaats: De Bovenboog 

Tijd: 19.00 uur 

Aanwezig: Antoine van Mulukom, Anouschka ter Avest, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke 

Davelaar, Ellen Huijgen, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Nicolette 

Posthuma-Langendonk (voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Henk Plas, Jeroen Houffelaar (met kennisgeving) 

Gasten: Dhr. José de Robles en Zelda Meerdink 

 

1. Opening 

2. Kennismaking Ellen Huijgen 

Wij verwelkomen Ellen als nieuw lid van het PPSD en maken een voorstelrondje. 

 

3. Deelname vrijwilligersmarkt 6 t/m 20 september 2021 

Wij willen graag meedoen en een viertal leden zal een filmpje laten maken. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter zal deelnemen aan de algemene ledenvergadering van de Koepel, inbreng kan 

doorgegeven worden aan de voorzitter. 

Nathalie van Schagen is de opvolgster van Stijn Roes, armoederegiseur van de gemeente 

Uithoorn. Wij zullen haar en Daphne Woerden (allround beleidsadviseur) voor de volgende 

vergadering van 2 juni uitnodigen om kennis te maken en bij te praten over de stand van 

zaken.  

Op 17 juni 2021 (tussenvergadering) zullen wij met Judith Ottenheym (opvolgster van 

Yvonne van Amstel als projectmanager van Het Koersplan) bijpraten over het Koersplan. 

Twee leden zullen op 14 mei 2021 een gesprek hebben met voorzitter Piet ten Brink en Els 

Vermeer van huurdersvereniging Uithoorn/de Kwakel over hun ervaring met Eigen Haard en 

bekendheid met klachten over onderhoud e.d. van de woningen binnen de sociale sector. Zo 

ontvangen we regelmatig ook signalen van slechte isolatie en vocht in bestaande woningen 
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en zien zelf ook tamelijk veel woningen langdurig leeg staan zonder dat een renovatieproject 

aan de orde lijkt te zijn. Er zal in de volgende vergadering worden teruggekoppeld vanuit dit 

gesprek. 

 

5. Welkom, kennismaking José de Robles en Zelda Meerdink 

José de Robles is 3e locoburgemeester en wethouder van de gemeente Uithoorn. 

 

Portefeuille: 

• Werk & Inkomen 
• Sociaal domein & Maatschappelijke ondersteuning 
• Onderwijs 

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke 

regelingen 

• Lid DB AM match 
• Lid bestuur Werkbedrijf/ Werkgevers Servicepunt 
• Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidzorg (GGD)  
• Lid stuurgroep Gezond en wel  
• Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg 
• Lid Raad van Toezicht Initiatievenfonds Uithoorn 

Zelda Meerdink is de opvolgster van Liesbeth van Boom en is Beleidsadviseur Welzijn van de 
gemeente Uithoorn. 

De wethouder geeft aan dat hij op dezelfde voet als voorheen verder wil gaan met het 

platform, met name het aan de voorkant meedenken, van buiten naar binnen kijken. Op 

de Heidag in september zullen wij dit verder bespreken.  

Afgesproken is om met José regelmatig contact te hebben, bijvoorbeeld 2x/jaar. Overig 

contact zal via het bestuurssecretariaat lopen; Zelda kunnen wij direct benaderen.  

Wij benoemen nog de brief die wij hebben gestuurd in verband met onze rol (geen rol) in 

de buurtschouw die recent heeft plaatsgevonden. José legt uit dat deze over veiligheid 

ging en niet toegankelijkheid. Vandaar dat wij niet waren uitgenodigd.  

Ook hebben wij het over de signalen die ons bekend zijn geworden over de toename in 

overlast in de wijken van rondhangende jeugd. Dit is bekend en het signaal is opgepakt. De 

containers, als hangplek, worden later geplaatst dan de bedoeling was a.g.v. 

coronabeperkingen. 

Ons wordt gevraagd of wij willen meedenken over de BVO-scan. Met de Beweeg 

Vriendelijke Omgeving Scan (BVO-scan) krijg je op een snelle en simpele manier inzicht in 

de beweegvriendelijkheid van een buurt, wijk, stadsdeel of kern. Dit instrument geeft 

antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden 

uitgedaagd en gefaciliteerd om te bewegen en te sporten. 
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Wij doen hier graag aan mee. De voorzitter zal Erik Leus een bevestigingsmail sturen. 

 

6. Rol voor het PPSD bij de Evaluatie Uithoorn voor Elkaar, uitleg Zelda 

Uithoorn voor Elkaar is een combinatie van 5 welzijnsorganisatie in Uithoorn. Zij verzorgen 

het welzijnswerk in Uithoorn en De Kwakel op verschillende gebieden zoals ontmoeting, 

sport en gezondheid, hulpverlening, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ouder- en kind 

ondersteuning. 

De volgende organisaties maken deel uit van Uithoorn voor Elkaar: Mantelzorg en Meer, 

MEE Amstel en Zaan, Participe Amstelland, Tympaan-De Baat en Videt-Uithoorn. 

Wij zijn van mening dat wij niet de aangewezen partij zijn om mee te werken aan een 

evaluatie maar wij dragen wel namen aan waar Zelda de informatie kan krijgen die nodig 

is voor deze evaluatie. 

 

7. Voorstel Denktank (besluitvorming) 

Eenieder kan zich in het voorstel vinden. 
 
8 Offerte de Koepel 
Iedereen gaat akkoord met de offerte. 
   
9. Notulen 7 april 2021/actielijst/activiteitenlijst                                                                                                                                    
De notulen van de vergadering van 7 april 2021 worden goedgekeurd. 

 

10. Rondvraag   

Iedereen gaat akkoord met een tussenvergadering op 17 juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11. Sluiting 
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