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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 

 

 

 

Notulen vergadering 1 december 2021 

Plaats: Geniet aan de Amstel 

Tijd: 15.00 uur 

Aanwezig: Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke Davelaar, Ellen Huijgen, 

Henk de Wit, Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Anouschka ter Avest, Jeroen Houffelaar, Jacinta Güppertz met kennisgeving                                                                                                                   

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

Twee leden zullen op 7 december het Congres Ervaring deskundigheid bijwonen. Er wordt 

nog gewerkt aan de reconstructie van de afspraken met de gemeente die gemaakt zijn op de 

Heidag van 15 september 2021. Eenieder lid wordt gevraagd een stukje voor de website te 

schrijven (rappel). Henk de wit stelt zich beschikbaar om Jeroen Houffelaar als voorzitter op 

te volgen. 

 

3. Voortang advies re-integratie en SMA 

Het advies wordt 3 december ingeleverd. 

 

4. Voortang advies Beschermd wonen en dak-en thuisloosheid 

Het advies wordt 14 december ingeleverd. 

 

5. Voortgang advies Uitgangspuntennotitie aanbesteding trapliften 

Het advies wordt 3 december ingeleverd. 
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6. Preventieakkoord 

Op 17 november was de aftrap van het preventieakkoord. Het doel is een gezonder 

Nederland. Denk aan overgewicht, sporten, stoppen met roken ect. Er werd een update 

gegeven van de projecten en de afspraken. Hoe versterk je netwerken. Inspiratie en 

verdieping, bewonersparticipatie. Het was een inspirerende bijeenkomst maar hij duurde 

wel erg lang.  

 

7. Vergoeding vergadering thuis 

Vanwege de corona en gesloten horeca wordt er vaker uitgeweken naar andere locaties om 

te vergaderen. De gastheer of dame verzorgt dan de catering. Besloten is om een vergoeding 

van 20 euro te geven.  

 

8. HHG-afspraak met wethouder 

Wij zullen Zelda Meerdink Beleidsadviseur Welzijn van de gemeente Uithoorn vragen dit 

onderwerp op de agenda te zetten voor het volgende overleg met de wethouder. 

 

9. Masterclass 

Hans van Leeuwen, griffier van de gemeente Uithoorn is bereid om op woensdag 2 februari 

2022 ons in Masterclass te geven.  

 

10. Notulen 3 november 2021/actielijst/activiteitenlijst 

De notulen van 3 november 2021 worden goedgekeurd. 

 

11. Rondvraag 

Besloten wordt dat de vergaderdatum van 4 mei 2022 verschuift naar 11 mei 2022. Ook 

wordt besloten dat de tussenvergaderingen vervallen en dat er ad hoc wordt besloten of er 

een extra vergadering nodig is. 

 

12. Sluiting 
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