Notulen vergadering 17 juni 2020
Plaats: buurthuis Ponderosa
Tijd: 16.00 uur
Aanwezig: Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Gert de Vries, Jacinta Güppertz
(technisch voorzitter), Henk Plas, Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette PosthumaLangendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk de Wit (met kennisgeving)

1. Opening
2. Presentatie werkwijze
Wordt verschoven naar een nog nader te bepalen vergadering.

3. Voorstel werkgroep enquête ervaringen geboden jeugdhulp
De voorzitter zal voor 1 augustus het voorstel verwerken tot een advies.
4. Voorstel werkgroep uitgangspunten bij aanbesteding hupmiddelen
De voorzitter zal het voorstel rondsturen waarbij wij ons commentaar per mail kunnen kenbaar
maken en daarna indienen.
5. Reactie op advies uitgangspunten bij aanbesteding hulp bij huishouden
De voorzitter zal een schriftelijke reactie geven. Voorstel om de zelfredzaamheidmatrix te bekijken,
deze wordt bij de volgende agenda bijgevoegd.
6. Terugblik training adviseren kan je leren
De training wordt als zeer positief ervaren. In de volgende vergadering zullen wij het verslag van de
training bespreken. Mogelijk zal een aanvullende training later dit jaar plaatsvinden.
Voorstel is om in het verlengde van deze training een Heidag met de wethouders, burgemeester en
beleidsmedewerkers te organiseren.
7. Mededelingen
Er schijnt een postvak van de PPSD in het gemeentehuis te bestaan. Besloten wordt dat er geen
fysieke stukken noodzakelijk zijn, daar wij alles digitaal ontvangen. De voorzitter zal dit met de
gemeente bespreken.
Er zal een ervaringsdeskundige worden uitgenodigd om in de werkgroep vervoer deel te nemen.
De enquête van de Koepel zal door een geformeerde werkgroep worden ingevuld.
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

De secretaris stelt voor om de eerder gemaakte afspraak om iedereen na goedkeuring een kopie van
de notulen te sturen terug te draaien. Het blijkt in de praktijk voor verwarring te zorgen. De
goedgekeurde notulen is op de website te zien.
8. Notulen 20 mei 2020/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 3 juni 2020 worden goedgekeurd.
9. Rondvraag
10. Sluiting
De volgende vergadering is 1 juli 2020 in het gemeentehuis Uithoorn.
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