
 
 NOTULEN PPSD VERGADERING  
 

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 

 

 

DATUM: 1 juni 2022 

PLAATS: Geniet aan de Amstel 

TIJD: 19.30 uur 

 

Aanwezig: Petra de Jong-Mastenbroek, Daniëlle Oomkens (notulist), Ellen Huijgen, Henk de 
Wit (voorzitter), Antoine van Mulukom (penningmeester), Tamara Kwint, Dieke Davelaar, 
Martine van Beem, Anouschka ter Avest 

 

Afwezig: Brenda Verrijk met kennisgeving 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 
 

Er wordt geïnventariseerd wie wel of niet het vacatiegeld heeft ontvangen. De 
penningmeester gaat contact opnemen met de contactambtenaar over dit 
onderwerp en over het feit dat de declaraties niet uitbetaald worden. 

7 september zal de wethouder onze gast zijn. De secretaris vraagt na of de 
contactambtenaar ook aanhaakt. 

Het bestuur heeft een vaste avond gepland 1 x per maand om te vergaderen, indien 
dat nodig is. Dit vindt plaats bij de voorzitter. 

 

3. Begroting 2022 

De aangepaste begroting wordt toegelicht door de penningmeester en akkoord 
bevonden. 

 

4. Concept stuk vergoedingen 
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De penningmeester licht het stuk toe en met wat toevoegingen wordt dit 
goedgekeurd.  De penningmeester past het stuk aan en stuurt het door naar de 
secretaris. 

 

5. Offerte laptop en printer 

De secretaris licht de offerte toe en de leden gaan akkoord met de aanschaf. Ook 
moet er een virusscanner toegevoegd worden. De oude laptop zal door de 
voorzitter gebruikt gaan worden, nadat de nieuwe laptop gekocht en geïnstalleerd 
is. 

 

6. Notulen 11 mei 2022 actie/activiteiten/besluiten/adviezenlijst 

Nogmaals wordt verzocht om een stukje en foto aan te leveren aan de website 
beheerder. 

De secretaris is in juli met vakantie en een ander lid is bereid om dan de notulen te 
maken. 

Een paar tekstuele aanpassingen zullen door de secretaris gedaan worden. 

De lijsten worden besproken en zullen aangepast worden. 

7. Rondvraag 

We besluiten om niet met zomerreces te gaan. 

De secretaris zal bij de contactambtenaar navragen wat de stand van de 
adviesaanvragen is. Bijvoorbeeld evaluatie armoedebeleid. 

Het coalitieakkoord zal geagendeerd worden in juli. 

8. Sluiting en borrel met de vertrekkende secretaris 
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