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Notulen vergadering 17 maart 2021

Plaats: De Bovenboog

Tijd: 18.30 uur

Aanwezig: Anouschka ter Avest, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke Davelaar, Henk Plas,
Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter),
Carolien van Lit-Dirks (notulist)

Afwezig: Antoine van Mulukom, Ellen Huijgen, Henk de Wit, Jeroen Houffelaar (allen met
kennisgeving)

1. Opening

2. Welkom Dieke
Wij heten Dieke welkom binnen het PPSD.

3.Jaarrekening 2020 en begroting 2021
De jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd. Twee leden zullen nog een
kascontrole uitvoeren. Na de kascontrole zal de jaarrekening en begroting naar de gemeente
worden gestuurd.

4. Mededelingen
In de volgende vergadering zullen wij de aanwezigheid per jaar bespreken. Een van onze
leden zal de facebookpagina gaan beheren, de inloggegevens zullen worden overgedragen.
Een ander lid zal de website gaan beheren. Niet alle nieuwe leden hebben hun
aanstellingsbrief ontvangen, de voorzitter zal hierover contact opnemen met de gemeente.

5. Informatievergaring
Er is contact geweest met Roxanne Tegelenbosch van Participe mbt het Financieel Café
Uithoorn. Aan de hand van het door het denktankteam samengestelde vragen is informatie
vergaard en rondgedeeld.
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Er is contact geweest met Yvonne Helsloot, praktijkondersteuner jeugd en onderdeel van
SEZU (SEZU staat voor 'Samenwerking Eerstelijnszorg Uithoorn). Daarnaast met Pieter Bas
Kolenberg, fysiotherapeut en voorzitter van de Uithoornse fysiotherapeuten. Verslag ook
rondgedeeld.

Verder is er gesproken met Sandra Tommasini, vertegenwoordiger van de Brijderstichting.
Brijder is specialist in verslavingszorg.

Ook is er gesproken met Anja Bakker (Projectleider Uithoorn voor Elkaar en teamleider MEE)
en Rita Klaphake en Erik Brons.

(Uithoorn voor Elkaar is een samenwerkingsverband tussen 5 welzijnsorganisaties in
Uithoorn te weten: Mantelzorg & Meer, MEE Amstel en Zaan, Participe
Amstelland, Tympaan-De Baat en Videt Uithoorn. MEE zet zich in voor mensen met een
beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar
vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Want meedoen is een mensenrecht))

Alle verslagen worden verzameld in april rondgestuurd.

Van de gesprekken die nog moeten plaatsvinden komt een terugkoppeling in de vergadering
van 7 april.

6. Planning komende periode
De denktank gaat een prioriteitenlijst maken nadat alle informatie binnen is.

Na discussie vindt er een aanpassing plaats aan het vergaderschema. In principe terug naar
de 1ste woensdag van de maand dan tenzij….

7. Notulen 17 februari 2021/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 17 februari 2021 worden goedgekeurd.

8. Rondvraag
Wij willen de nieuwe wethouder Jose Robles uitnodigen voor de vergadering van mei 2021.

10. Sluiting


