Notulen vergadering 1 juli 2020
Plaats: Raadzaal gemeentehuis Uithoorn
Tijd: 16.00 uur
Aanwezig: Antoine van Mulukom, Daniëlle Oomkens-Scheffer, Gert de Vries, Jacinta Güppertz
(technisch voorzitter), Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk
(voorzitter), Pim Boswijk, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk de Wit, Henk Plas (met kennisgeving)

1. Opening
Wij feliciteren Daniëlle en Antoine met hun benoeming, N.a.v. die gesprekken wordt er gereflecteerd
op ons vergaderen en zullen degenen die een cursus hebben gevolgd over “vrijwilligers vinden en
binden” samen met 2 nieuwe leden een checklist opstellen dat als leidraad bij nieuwkomers kan
worden gebruikt.
CONCEPT

2 Verslag training adviseren kan je leren. Hoe verder?
Het verslag van de training gemaakt door Petra van der Horst, procesbegeleider/adviseur vanuit de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein wordt positief ontvangen. Wij willen Petra nogmaals uitnodigen
om ons te begeleiden. Dit staat gepland voor 9 september.
Ook wordt voorgesteld nu invulling te geven aan de afspraak om Eelco Tinga (afdelingshoofd
samenleving) en Ria Zijlstra (wethouder zorg, welzijn, jeugd en onderwijs) ongeveer eens per
kwartaal uit te nodigen. De voorzitter zal een uitnodiging maken voor de vergadering van 5 dan wel
19 augustus. Voorstel is dan om in het verlengde van deze training een Heidag met de wethouders,
burgemeester en beleidsmedewerkers te organiseren.

3. Doornemen zelfredzaamheidsmatrix hulp bij huishouden.
Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) meet je hoe zelfredzaam iemand op één moment is. Alle
gegevens over het functioneren van een persoon druk je op de ZRM uit in een oordeel over de mate
van zelfredzaamheid van die persoon op dat moment. Er zal worden nagevraagd bij Participe hoe
deze en door wie deze wordt gehanteerd. Het voorstel is om het sociaal team uit te nodigen.

4. Visie op Dienstverlening en concept reactie van maart 2020
Deze zal verder besproken worden in de vergadering van augustus met Eelco Tinga en Ria Zijlstra.

5.Mededelingen
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 vraag die we nog aan Judith Ottenheijm hebben gesteld over aanvullende eisen van
schoonmakers nu ook van hen signalering wordt verwacht (in het kader van ons advies over de
aanbesteding bij Hulp bij het Huishouden) bleek ten onrechte. In het Programma van Eisen blijkt dit
duidelijk wel opgenomen te zijn.
De dienstencheque* zal ook in en na 2020 gelden. Het betreft de t in HHT-aanbesteding.
Er is contact geweest met een gebruiker van het Wmo-vervoer, zij zal aansluiten bij de werkgroep
Wmo-vervoer.
Er zijn ervaringsdeskundige gevraagd om naar de website ”Laat geen geld liggen” te kijken.
Dit hebben zij voortvarend opgepakt en de lijst met op- en aanmerkingen is gestuurd naar Stijn Roes
(armoederegiseur gemeente Uithoorn). Gevraagd is of Stijn Roes een terugkoppeling wil geven op
hetgeen is ingebracht.
Presentatie werkwijze wordt verschoven naar een nog nader te bepalen vergadering.
6. Notulen 17 juni 2020/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 17 juni 2020 worden goedgekeurd.
CONCEPT

7. Rondvraag
Gewezen wordt op het artikel in de Nieuwe Meerbode waar wij hebben kunnen lezen dat inwoners
hun visie kunnen geven op het voorstel Sociaal Huurwoning. Wij willen wij graag een procesvoorstel
doen. De voorzitter is hierover in mailverkeer met Eelco Tinga.

8. Sluiting
De volgende vergadering is 15 juli 2020 in het gemeentehuis Uithoorn.
*Hoe werkt de Dienstencheque?
Doelgroep zijn mantelzorgers en mensen met een indicatie vanuit de Wmo.

Het systeem van Dienstencheques ziet er als volgt uit: een particulier huishouden koopt
dienstencheques in bij de overheid. Met elke cheque kan het huishouden één uur
dienstverlening inkopen bij een intermediair bedrijf. Dat bedrijf heeft werknemers in dienst die
het werk uitvoeren, deze werknemers werken op een gewoon contract. Daarmee zijn zij, net als
andere werknemers, verzekerd tegen bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid. Het bedrijf op haar
beurt, kan de bij haar bestede dienstencheques weer terug verkopen aan de overheid en krijgt
daar een hoger bedrag voor dan de aankoopprijs van de cheque. Met het verschil tussen de prijs
van de cheque voor het huishouden en het geld dat het dienstverlenende bedrijf van de overheid
krijgt, worden de premies voor de verzekeringen voor de werknemers betaald, hierin
subsidieert de overheid dus.
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