Notulen vergadering 2 mei 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Jeroen Houffelaar, Marcel
Zethoven, Maya Fiolet, Milou Raiman-Vos (technisch voorzitter), Nicolette PosthumaLangendonk (voorzitter), Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks
(notulist)(tijdbewaker)
Afwezig: Pim Boswijk
Gastspreker: Liesbeth van Boom.
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Liesbeth van Boom
Liesbeth van Boom is primair contactpersoon voor niet-inhoudelijke zaken met
betrekking tot de gemeente. Dit betekent dat zij over de processen gaat en niet over
inhoudelijk zaken.
Vanaf juni 2017 werkt Liesbeth bij de gemeente Uithoorn, aanspreekpunt voor
participatie en adviseur participatie wonen, werken en leven. Haar taak is,
hoe gaan we (= de gemeente) om met participatie, wat hebben wij geregeld en wat
nog niet, participatief sensitief is het toverwoord.
De Participatiemakelaars (Marius Reijnen en Martin van Bruggen) zijn in de
gemeente Uithoorn het gezicht naar buiten en Liesbeth binnen het gemeentelijk
apparaat. Met zijn drieën vormen zij een denktank. Ook bezoeken zij samen andere
gemeentes om te ervaren hoe zij omgaan met participatie. Een grote taak om eerst
de basis op orde te krijgen. Voorlopig zullen zij geen initiatieven aannemen maar
eerst de basis goed op orde krijgen. Binnen de gemeente Uithoorn zijn er 70 mensen
die met hun neus dezelfde kant op moeten komen te staan. Liesbeth is onze
contactpersoon en wij kunnen alles bij haar neerleggen. Gebleken is dat de
contactambtenaren binnen de gemeente vaak veranderen zonder dat wij daarvan op
de hoogte zijn. Liesbeth zal in de toekomst ons op de hoogte stellen. Zij zal ook de
taakvelden vermelden.
Er is een workshop geweest met de nieuwe raad, hoe kun je acteren in
raadsvoorstellen?
Hoe krijg je je idee in een andere organisatie? Als er initiatief is hoe sla je het niet
dood maar hoe stimuleer je dat het gaat leven?
De vraag is ook of de nieuwe raad de participatienota gaat herschrijven. De raad
heeft nog heel veel te doen nu de Omgevingswet eraan komt. De Omgevingswet zal
waarschijnlijk in 2021 van kracht worden en zal een groot verschil betekenen voor
hoe er naar initiatieven vanuit de burgers wordt gekeken. Niet Nee tenzij maar Ja
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mits. Er zal ook aandacht moeten zijn voor hoe ga je om met vrijwilligers en hoe geef
je die de juiste tools mee.
Op gebied van partitief/sensitief zitten wij in vergelijking met de omringende
gemeente op hetzelfde niveau, maar in vergelijking met de grote steden lopen wij
achter. Met de Omgevingswet lopen wij wel voor. Er is iemand werkzaam binnen de
gemeente die al alles in kaart aan het brengen is.
17 mei is de peildatum voor het coalitieakkoord, pas dan zal duidelijk zijn welke
adviesaanvragen wij kunnen verwachten voor 2018.
Als de burgemeester participatie in zijn portefeuille krijgt kunnen wij dan een rol
spelen in de profielschets? Neen, dit wordt door de raad gedaan. Via raadsleden
kunnen wij wellicht invloed uitoefenen.
Zodra er een nieuw college is horen wij dat van Liesbeth, zodat wij het niet uit de
krant hoeven te vernemen. Liesbeth zal actiever naar ons communiceren. In de
nieuwe omgeving zal de gemeente veel meer met de burgers moeten samenwerking.
Zij zullen meer werkbezoeken organiseren om beleidsmedewerkers te inspireren om
ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in de samenleving.
Wij hebben in het verleden met Margriet de Kruijff gesproken over communicatie van
de gemeente naar de burgers. Astrid de Bruin heeft deze taak overgenomen en
Liesbeth zal ons feedback geven over de stand van zaken.
Liesbeth vraagt ons mee te denken over de toegankelijkheid en laagdrempeligheid
van de geschreven informatie over het Multicultureel gebouw welke is geschreven
door Participatieplatform Uithoorn Denkt mee. Dit zal begin juni 2018 zijn.
3. Werkplan 2018
Wij werken verder in groepjes het werkplan 2018 uit.
Als uitgangspunt voor ons werkplan gaan we uit van de, in lijn met de
verkiezingsavond, volgende thema’s:
- toegankelijkheid
- jeugdzorg
- participatie
- communicatie
- armoede
Verdere suggesties zijn o.a. het benaderen van de raadsleden naar aanleiding van
hetgeen gezegd (en vastgelegd) werd door de politiek op het verkiezingsdebat.
Het idee is dat we items binnen het sociaal domein gaan ophangen aan de grotere
kapstok van de 5 thema’s. Aan de hand van het schema gaan we verder invulling
geven. In groepjes worden de volgende thema’s uitgewerkt.
Toegankelijkheid en jeugdzorg worden deze avond voorbereid en zullen in de
volgende vergadering verder besproken en waar mogelijk vastgesteld worden. De
andere onderwerpen zullen daarna op gelijke wijze behandeld worden.
Details staan in het werkplan.
4. Mededelingen
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Er is een gesprek geweest met Valerie van de Berg en Liesbeth van Boom over
financiën. Het verslag is rondgestuurd. Wij gaan proberen om een rekening te
openen zonder dat wij een stichting worden. Mocht dat niet lukken dan zullen wij hier
verder over moeten overleggen.
De voorzitter heeft nog geen afspraak kunnen maken met de nieuwe kandidaat.
Er zal door de voorzitter gevraagd worden of de Omgevingswet op onze website
geplaatst mag worden. Misschien is de Omgevingswet een mooi thema voor onze
volgende debatavond.
5. Notulen 4 april 2018 /actielijst/activiteitenlijst
Notulen van 4 april 2018 worden goedgekeurd.
6. Rondvraag
Is er kascontrolecommissie? Marcel zal dat dit jaar de controle doen.
In gesprek gaan met nieuwe raadsleden, commissie sociaal domein? De secretaris
zal ze uitnodigen voor september 2018.
We doen te weinig met de kennis die wij opdoen als we naar een seminar gaan.
Voortaan een verslag maken, dit rondmailen en indien aan de orde, in een
vergadering bespreken.
Volgende vergadering zal Maya de technisch voorzitter zijn en Nicolette de
tijdbewaker.
In verband met het uitlopen van de vergadering wordt er besloten om voortaan de
vergadering toch om zeven uur te laten beginnen.
7. Sluiting
Na evaluatie van deze bijeenkomst wordt de vergadering afgesloten.
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