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Notulen vergadering 2 juni 2021 

Plaats: De Bovenboog 

Tijd: 19.00 uur 

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

Davelaar, Ellen Huijgen, Henk Plas, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen 

Houffelaar, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Henk de Wit (met kennisgeving) 

Gasten: Nathalie van Schagen, armoederegiseur, Daphne Woerden allround beleidsadviseur 

en Laura Muller vakspecialist administraties team participatiewet bij DUO+                                                                                                                                  

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

Wij hebben nog geen reactie mogen ontvangen op onze brief over huiselijk geweld en 

kindermishandeling (HGKM) van Eelco Tinga.  

Op de vraag van Erik Leus die naast een goede formele sportinfrastructuur binnen de 

gemeente Uithoorn de waarde van vrij toegankelijke buiten(sport)voorzieningen en een 

optimaal sportief gebruik van de openbare ruimte nog meer wil bevorderen doen wij graag 

mee aan het pilotproject, uitgevoerd in de wijken Thamerdal en Meerwijk, waar een BVO-

scan (beweegvriendelijke omgeving) zal worden toegepast. Het betreft dan de participatieve 

fase. 

Onze extra punten die wij als uitzondering hebben op de reactie vanuit de gemeente op ons 

advies over WMO-vervoer is geantwoord door Claudette Hesselmann dat wanneer de 

implementatiegesprekken starten met de nieuwe vervoerder is het iets om mee te nemen 

en te kijken naar de mogelijkheden. 

 

 

3. Welkom Nathalie van Schagen, Daphne Woerden en Laura Muller 

Omdat wij weinig hebben gezien van het armoedebeleid van de gemeente Uithoorn in het 
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afgelopen jaar hebben wij bovenstaande personen uitgenodigd om ons bij te praten over het 

armoedebeleid.  Laura Muller is vakspecialist administraties team participatiewet en is in 

dienst van Duo Plus, Nathalie van Schagen is armoederegiseur en opvolgster van Stijn Roes. 

Daphne Woerden allround beleidsadviseur. Door corona is er het afgelopen jaar veel niet 

doorgegaan, denk aan de dag Iedereen Doet Mee die vorig jaar zou plaatsvinden. Vroeg 

eropaf heeft ook door corona niet kunnen uitgroeien, huisbezoeken waren niet mogelijk en 

de schriftelijke benadering leverde niet veel op. Wij maken ons zorgen dat niet alle kinderen 

in beeld komen nu de scholen niet meer actief een signaleringsfunctie hebben door dat de 

kinderen thuisonderwijs krijgen. 

Met ingang van 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Hiermee wordt 
vroeg signalering van betalingsachterstanden een wettelijke taak en is gegevensdeling in de 
wet vastgelegd. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020 besloten om aan 
te sluiten bij het Landelijk Convenant Vroeg signalering en de directeur van DUO+ mandaat 
te verlenen om besluiten te nemen die voortvloeien uit de overeenkomsten die de 
gemeente Uithoorn sluit met het BKR en vaste lastenpartners in het kader van vroeg 
signalering van schulden. De directeur Duo+ geeft het recht van onder-mandaat aan de 
teamleider Sociaal domein en de klantmanager. Het mandaat is ingegaan per 1 januari 2021. 

In Uithoorn leeft 11 % van de inwoner (waaronder 524 kinderen) in armoede. Men spreekt 
van armoede als je minder dan 110 % van het minimum inkomen hebt. Wij refereren naar 
het beleid dat de gemeente Utrecht hanteert, zij zetten zwaar in op het bestrijden van en 
helpen bij schulden, nemen de schulden ook over om zo een rustfase te creëren en van 
daaruit te bezien wat iemand nodig heeft. Ook wijzen wij op Faircasso, een incassobureau 
dat voorkomt dat je nog verder in de schulden komt. 

 
4. Voorstel vrijwilligersmarkt 
Het opgenomen filmpje kan de prullenbak in, het is te lang. De promo mag maximaal 2 
minuten duren. Enkele leden zullen voor 30 juni een nieuwe content inleveren. 

 

5. Voorstel inwerken nieuwe leden 

Het voorstel van de werkgroep is goedgekeurd. Eenieder zal een klein stukje over zichzelf 

schrijven en inleveren voor begin september 2021 bij de beheerder van de website. 

 

 

 

6. Terugblik bezoek wethouder 

Om de verwachtingen van elkaar duidelijk te houden, staan we in de vergadering van 30 juni 
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2021 nog eens uitgebreid stil bij onze werkafspraken met de gemeente. De secretaris zal 

daartoe alle relevante stukken rondsturen. Aangevuld door anderen waar het onze eigen 

organisatie betreft. 

 

7. Terugblik activiteiten 

Enkele leden heb de online werksessie Lokaal Preventieakkoord Gezondheid Uithoorn 

gevolgd.  Samen met de partijen in Uithoorn werken aan gezondheid in de gemeente. 

Hiermee geven zij lokaal uitwerking aan het nationale preventieakkoord. Een akkoord dat 

zich onder andere richt op de thema’s overgewicht, roken en mentale gezondheid.  

Adviesorganisatie JSO begeleidt de betrokken partijen gedurende dit traject. De voorzitter 

heeft de Webinar ´Taakverdeling binnen de adviesraad’ gevolgd; zij zal een verslag 

rondsturen, mede van belang t.a.v. punt 6. 

 

8 Terugblik overleg bewonerscommissie 

Er is gesproken met Piet ten Brink en Els Vermeer van de huurdersvereniging van Eigen 

Haard. Daar er zeer veel klachten zijn over Eigen Haard, en vooral de (niet-)afhandeling 

daarvan willen we in het gesprek met wethouder Bouma voorstellen met Eigen Haard om de 

tafel te gaan. 

 

9. Notulen 12 mei 2021/actielijst/activiteitenlijst                                                                                                                                    

De notulen van de vergadering van 12 mei 2021 worden goedgekeurd. 

 

10. Rondvraag                                                                                                                                                                        

Zelda Meerdink Beleidsadviseur Welzijn heeft ons gevraagd om mee te doen met de 

focusgroep inclusieve samenleving fysieke toegankelijkheid. Wij zullen uit onze kringen 

mensen aandragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

11. Sluiting 

mailto:info@ppsduithoorn.nl

