Notulen vergadering 16 mei 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Milou Raiman-Vos, Nicolette
Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks
(notulist).
Afwezig: Jeroen Houffelaar
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Kennismaking nieuw PPSD-lid
Zij is helaas verhinderd, de kennismaking zal de volgende vergadering plaatsvinden.
3. Mededelingen
Het wordt op prijs gesteld als de leden op tijd aanwezig zijn en zich tijdig afmelden.
De zittingstermijn van de secretaris wordt met 3 jaar verlengd.
De vraag die binnen is gekomen over onze inbreng over respijtzorg wordt teruggegeven aan
de onderzoekers omdat wij te weinig signalen resp. feiten hebben om hier inhoudelijk op te
reageren. Waar al in een eerste antwoord naar Uithoorn voor Elkaar, waaronder Mantelzorg
en Meer, was verwezen, zal dat herhaald worden. De voorzitter zal dit schriftelijk
afhandelen.
Naar aanleiding van ons ongevraagd advies over toegankelijkheid hebben wij een mail
binnengekregen van de toezichthouder werken Duo + over de ondergrondse containers. Het
verzoek was of wij een nadere buurtschouw wilde bijwonen. Daar wij slechts een
adviserende rol en geen uitvoerende rol hebben, zullen wij dit melden aan de
desbetreffende toezichthouder. Wel worden wij graag op de hoogte gehouden van de
verdere ontwikkeling.
Op 28 mei zullen enkele leden een afspraak hebben met de nieuwe
communicatiedeskundige van de gemeente, Stasja Koole; zij is de opvolgster van Astrid de
Bruijn.
Nav de vraag van Liesbeth van Boom over de aanvliegroute naar beleid inzake langer
zelfstandig thuis blijven wonen, willen we graag eerst met haar om de tafel. Wij zullen haar
uitnodigen op de tussenvergadering van 19 juni.
4. Verslag ongevraagd advies toegankelijkheid
Verslag wordt de volgende vergadering besproken
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5. Thema-avond
Besloten wordt dat wij in principe een debatavond gaan organiseren over het onderwerp
Wonen in brede zin. Onze planning is om dat in november 2019 te gaan doen. Wij zullen hier
diverse disciplines bij betrekken. Een werkgroep zal dit plan verder uitwerken. De voorzitter
zal in eerste instantie de wethouders Zijlstra en Bouma vragen of men hiermee akkoord kan
gaan, nu Wonen formeel niet bij het Sociaal Domein hoort, maar er wel veel raakvlakken
mee heeft.
6. Voorbereiden bijeenkomst 5 juni commissieleden Leven
Twee leden zullen de vragen voorbereiden en op tijd met ons delen.
7. Werkplan 2019
Wij hebben een overzicht gemaakt van welke gasten wij de komende vergaderingen willen
uitnodigen.
8. Notulen 3 en 16 april 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 3 en 16 april worden goedgekeurd.
9.Rondvraag
10 Sluiting.
De volgende vergadering is 5 juni 2019; daar zullen de volgende gasten, allen lid van de
Commissie Leven van de gemeenteraad, aanwezig zijn:
Brenda Elgersma (Ons Uithoorn)
Fieke Otto (DUS!)
Iris Boor (Gemeentebelangen)
Jeroen Brink (PvdA)
José de Robles (DUS!)
Marga Moeijes (PvdA)
Rolf Polak (Gemeentebelangen)
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