
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 20 januari 2021

Plaats: Online

Tijd: 19.00 uur

Aanwezig: Anouschka ter Avest, Henk Plas, Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette
Posthuma-Langendonk (voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist)

Afwezig: Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Henk de Wit, Jacinta Güppertz,
(allen met kennisgeving)

1. Opening

2. Aanbesteding leerlingenvervoer
Het advies is door de voorzitter op 28 december 2020 ingediend.

3. Conceptadviesaanvraag 'Sport Verenigt! 2020 – 2028
Het advies is door de voorzitter op 10 januari 2021 ingediend.

4. Verslag gesprek met wethouder Ria Zijlstra
In verband met de coronamaatregelen is het gesprek uitgesteld. Het zal nu plaatsvinden op 8
februari 2021.  Het gesprek gaat over het advies nieuwe wet inburgering en andere zaken.

5. Planning 2021
Een aantal punten worden genoemd, zelfredzaamheid, de Heidag, vacatiegelden, uitnodigen
Hans Bouma, Eropaf (Eropaf, ondersteuning om de financiën weer op orde te krijgen),
contact met IVI Mijdrecht (inwoners voor inwoners). De voorzitter stuurt een inventarisatie
rond die door ons aangevuld kan worden.

6. Vergaderschema
27 april 2021 stond per abuis vermeld, deze wordt vervangen door 28 april 2021.
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7. Mededelingen
De voorzitter is online aanwezig geweest bij de bijeenkomst op dinsdag 19 januari 2021.De
contracten voor Wmo-vervoer van de DUO-gemeenten lopen af op 1 augustus 2021 en
kunnen niet meer verlengd worden. In 2020 is daarom samen met de gemeenten Ouder-
Amstel en Diemen een aanbestedingstraject gestart.  De adviezen van de Adviesraden zullen
worden meegenomen bij de voorbereidingen op de definitieve aanbestedingsdocumenten.

8. Notulen 2 december 2020/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 2 december 2020 worden goedgekeurd.

9. Rondvraag
Er hebben zich 2 nieuwe sollicitanten gemeld, zit nog in portefeuille, maar heeft zelf steeds
om uitstel gevraagd. De voorzitter zal samen met een van de leden de gesprekken gaan
voeren.

Wij willen weten hoe de gemeente omgaat met het geven van boetes bij terugvorderingen
van onterecht uitgekeerde uitkering. De voorzitter dan zal daar een vraag over stellen. Een
van de leden maakt hiertoe een concept.

Met het vertrek van ons lid Pim Boswijk vertrekt ook onze website-alleskunner. De voorzitter
zal vragen het over te dragen aan een van onze huidige leden.

De volgende vergadering zal ook via teams plaatvinden, een link zal ons worden
toegezonden.

10. Sluiting


