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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 2 maart 2022 

Plaats: Geniet aan de Amstel  

Tijd: 19.30 uur 

Aanwezig: Anouschka ter Avest, Petra de Jong- Mastenbroek, Brenda Verrijk, Danielle 

Oomkens-Scheffer (vervangend notulist), Dieke Davelaar, Ellen Huijgen, Henk de Wit 

(voorzitter),  

Afwezig: Carolien van Lit-Dirks en Antoine van Mulukom met kennisgeving    

1. Opening 

 

2. Kennismaking   

Wij maken kennis met Petra de Jong-Mastenbroek, nieuw lid van het PPSD. Zelda Meerdink, 

Beleidsadviseur Welzijn zal op de hoogte gesteld worden van de veranderingen.  

3. Masterclass Hans van Leeuwen 

Hans test eerst onze basiskennis en geeft daarna een interessante masterclass over de 

gemeenteraad.   

4. Mededelingen 

Twee leden hebben meegewerkt aan een promotiefilmpje om nieuwe leden te werven. 

Twee leden hebben een sollicitatiegesprek met een aanmelder. De mening is positief. De 

kandidaat zal op de hoogte worden gesteld door de secretaris en worden uitgenodigd voor 

de volgende vergadering. Gemaild met het nieuwe lid.  

Een tweede aanmelder zal ook een gesprek krijgen volgende week.  

Het jaarverslag 2021 is niet ontvangen en twee leden gaan een concept jaarverslag opstellen 

uiterlijk eind maart. Dan kan dat geagendeerd worden voor 6/4. 

De vraag over de koerskrant laten wij dit keer aan ons voorbij gaan, wij haken een andere 

keer graag aan. De vervangend secretaris meldt dit aan de secretaris. Die geeft het door aan 

Judith Ottenheym Strategisch adviseur Sociaal Domein Gemeente Uithoorn.  

Het financiële jaarverslag 2021 en de begroting 2022 zijn nog niet binnen. De voorzitter gaat 

contact opnemen met de penningmeester. 
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5. Aanpassing diversen verordeningen 

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

6. Begroting en financieel jaarverslag                                                                                                   

Agenderen voor de volgende vergadering. 

 

7. Jaarverslag 2021                                                                                                                   

Agenderen op 6 april. 

 

8. Advies van collega adviesraden over arbeidsmigranten                                                              

Er wordt een werkgroep samengesteld bestaand uit twee leden, deze maken een voorstel en 

dat kan dan ook 6 april geagendeerd worden. 

 

9. Bestuurskracht                                                                                                                                 

Ook dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen 

 

10. Notulen 2 februari 2022/actielijst/activiteitenlijst                                                                    
De notulen van 2 februari worden goedgekeurd. 
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