Notulen vergadering 2 september 2020
Plaats: Raadzaal gemeentehuis Uithoorn
Tijd: 16.00 uur
Aanwezig: Anouschka ter Avest, Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Henk
Plas, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen Houffelaar, Nicolette PosthumaLangendonk (voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist)
Afwezig: Henk de Wit, Milou Raiman-Vos, Pim Boswijk (allen met kennisgeving).
1. Opening
2. Welkom Anouschka ter Avest
Wij heten Anouschka van harte welkom als nieuw lid van de PPSD.
3. Huishoudelijk Reglement, versie 6: vaststellen
De suggestie om ook de benoeming van de penningmeester 3 resp. 6 jaar te laten duren
vanaf het moment van benoeming hebben we overgenomen.
De andere suggestie om een noot op te nemen over het gegeven dat vacatiegelden in
overleg met het platform door de gemeente worden vastgesteld hebben wij niet
overgenomen. Dit omdat dit Huishoudelijk Regelement iets van het PPSD zelf is. Ons voorstel
is deze in de werkafspraken met de gemeente op te nemen.
Er wordt afgesproken om eens per twee jaar het Huishoudelijk Regelement te evalueren,
dan tenzij eerder noodzakelijk.
4. Mededelingen
De werkgroep WMO-vervoer zal contact opnemen met Claudette Hesselman om na te
denken/uit te werken wat voor ons belangrijk is. Eventueel kan er nog contact worden
opgenomen met Ouder-Amstel en Diemen om (alle) Adviesraden te betrekken. Inmiddels is
de werkgroep iets gewijzigd qua samenstelling.
De voorzitter is voornemens volgende week aan te sluiten bij de extra raadsvergadering op
16 september a.s. Tijdens deze vergadering gaat de raad in gesprek met de heren Benschop,
directeur Schiphol, en Van Dorst, directeur LVNL, over het programma hinderbeperking.
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De voorzitter zal de catering voor onze cursus van De Koepel op 9 september 2020 met
Ponderosa regelen.
De secretaris zal navraag doen bij Stijn Roes, Armoederegiseur, wat er met de aanbevelingen
van de ervaringsdeskundige is gedaan die gegeven is voor de website Laat geen geld liggen.
5. Notulen 19 augustus 2020/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 19 augustus 2020 worden goedgekeurd.
6. Adviesaanvraag Investeren in inburgeren, Integreren en Participeren
Vermoedelijk treedt op 1 juli 2021 de nieuwe Wet inburgering in werking waarbij de
gemeente Uithoorn de regierol krijgt. De ambitie van de gemeente Uithoorn is dat
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De
voorzitter zal naar aanleiding van onze opmerkingen een advies samenstellen. Deze zal 9
september worden ingediend.
7. Rondvraag
Wij zullen de eigenaar van Geniet aan de Amstel informeren nu wij, in verband met Corona,
voorlopig niet in zijn restaurant kunnen vergaderen. Ook zal uitgezocht worden of we
misschien in Ponderosa onze vergaderingen kunnen houden.
De voorzitter zal (nogmaals) een organogram van de gemeente opvragen. De volgende
vergadering is 7 oktober 2020, aanvang 16.00 in de raadszaal.
Merle Pijlman (procesmanager omgevingsvisie) en Miranda Schut (strategisch adviseur
ruimtelijke ontwikkeling) zullen dan aanwezig zijn om over de Omgevingswet te praten.
Ook zijn Karin Woltering en Daphne Woerden uitgenodigd om nadere vragen die er bij ons
zijn omtrent “eropaf” te beantwoorden.
8. Sluiting
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