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Notulen vergadering 1 september 2021 

Plaats: Geniet aan de Amstel 

Tijd: 19.30 uur 

Aanwezig: Antoine van Mulukom, Anouschka ter Avest, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke 

Davelaar, Ellen Huijgen, Jeroen Houffelaar, Henk de Wit, Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Jacinta Güppertz met kennisgeving                                                                                                                   

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

Een van onze leden is aanwezig geweest bij het Preventieakkoord.  In 2018 is het Nationaal 

Preventieakkoord gesloten, waarbij 70 partijen met elkaar afspraken hebben gemaakt op het 

gebied van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. Het doel van dit landelijke 

akkoord is ervoor zorgen dat Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder 

zorg nodig hebben, minder vaak ziek worden en het goede voorbeeld geven aan hun 

kinderen.  

3. Decharge verlenen aftredend penningmeester 

Twee leden hebben de kascontrole gedaan bij de aftredende penningmeester. Decharge zal 

nu worden verleend. 

4. Penningmeesterschap 

Er zal binnenkort een overleg plaatsvinden met Zelda Meerdink Beleidsadviseur Welzijn 

Gemeente Uithoorn over het beheren van de financiën. De voorzitter en penningmeester 

hebben nog geen benoemingsbrief mogen ontvangen. Ook hierover zal contact gelegd 

worden met de beleidsadviseur. 

5. Evaluatie bijeenkomst 23 augustus 2021 

Aan de hand van de besproken onderwerpen zal de voorzitter een bespreeknotitie maken 

die zal leiden tot het programma voor de Heidag van 15 september waarbij een plenair 

overleg is tussen de wethouder Sociaal Domein, het afdelingshoofd Samenleving, de 
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beleidsmedewerkers Jeugdwet, Participatiewet en WMO ( inclusief de contactambtenaar) en 

de leden van het Participatie Platform Sociaal Domein Uithoorn. 

 

6. Verordening jeugdzorg 

De Verordening en Nadere Regels worden aangepast, naar aanleiding van de nieuwe 

contracten die de gemeente Uithoorn per januari 2022 afsluit en enkele noodzakelijke 

wijzigingen door verschenen jurisprudentie. Het stuk was goed leesbaar en na contact met 

Tet Lammers (beleidsadviseur Jeugd) en Lieke Post (beleidsadviseur Veiligheid) is ons advies 

op 2 september ingeleverd. 

 

7. Reactie advies re-integratie 

Wij hebben op 4 augustus een reactie mogen ontvangen op ons advies re-integratie. 

Complimenten voor de adviesschrijvers en complimenten voor Leonie van Stal, Adviseur 

Werk en Inkomen, Gemeente Uithoorn voor de uitgebreide reactie. 

 

8. Werken in werkgroepen? 

Er zitten voor- en nadelen aan het werken in werkgroepen. Besloten wordt om meer aan 

scholing te doen en op die manier meer kennis binnen de groep te vergroten.  

 

9.  Notulen 4 augustus 2021/actielijst/activiteitenlijst 

De notulen van 4 augustus 2021 worden goedgekeurd 

 

10. Rondvraag 

Wij willen graag voor een van de volgende vergaderingen Wethouder Hans Bouma 

uitnodigen om te praten over de onrust op de woningmarkt en de bijkomende sociale 

problemen. Ook willen wij een advertentie plaatsen om nieuwe leden te werven. Wij zullen 

de scheidende penningmeester op de hoogte stellen van decharge. Zelda op de hoogte 

stellen dat de proefperiode van twee leden positief is verlopen. Eenieder lid wordt gevraagd 

een stukje voor de website te schrijven. 

 

11. Sluiting 
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