Notulen vergadering 3 juli 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk
(voorzitter), Pim Boswijk, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Wilma van Hoek
Gasten:
Ria Zijlstra, wethouder
Esther Sarphatie, transformatieregisseur Sociaal Domein
Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.Proces KoersPlan Sociaal Domein Uithoorn
Esther Sarphatie neemt ons mee in het proces tbv het KoersPlan van Uithoorn in het sociaal
domein 2020 en verder. In het Koersprogramma 2014-2017 is de basis gelegd voor de Koers
van Uithoorn voor het sociaal domein. Deze basis is nog steeds relevant. Van daaruit zullen
verdere ontwikkelingen plaatsvinden. Het proces als zodanig zal, met steeds dezelfde
vragen/uitgangspunten, met vele organisaties en professionals binnen het S.D., de GR een
individuele burgers onderwerp van gesprek zijn, met als doel tot gemene delers te komen;
consensus waarin alle partijen zich kunnen vinden. Op grond daarvan zal het nieuwe
Koersprogramma voor de komende jaren worden opgesteld en aan de GR worden
aangeboden, naar nu wordt ingeschat in april 2020. Tegelijkertijd vinden er 5 testpilots
plaats die een definitieve invulling binnen dit nieuwe Koersprogramma kunnen krijgen na
gebleken succes.
Ons wordt gevraagd deel te nemen aan dit proces van informatievergaring, eventueel ook
aan een van de pilots en ideeën door te geven aan het Koersteam.
Wij zullen in onze volgende vergadering evalueren wat onze bijdrage zou kunnen zijn.
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3. Kennismaking met Eelco Tinga
Eelco is afdelingshoofd Samenleving, wij maken vandaag kennis en bespreken diverse
onderwerpen waaronder het wel of niet worden van een stichting, de vacatiegelden en de
format waarin wij wel of niet geraadpleegd zullen worden. Deze format is in de maak bij
Liesbeth van Boom. Graag zien wij ook een reactie op de vraag of wij, eventueel samen met
de gemeente, lid kunnen worden van De Koepel. Ook de nog openstaande vraag over een
eventuele aanbesteding waarbij tot Beaufin is gekozen komt aan de orde. Tav 2 nieuwe
vragen (decentralisatie van daklozenopvang: hoe gaat Uithoorn dit aanpakken? en
geweldservaring van 75% van de kinderen in zorginstellingen: ervaring binnen Uithoorn
bekend?) zal Eelco ons meenemen indien informatie beschikbaar is.

4. Mededelingen
Wij hebben een verzoek gehad van Stijn Roes van de gemeente Uithoorn om mee te doen
aan de voorbereiding van het evenement 'Iedereen doet mee!' (mensen met een krappe beurs)
Er zal positief geantwoord worden en op de volgende vergadering zal afgesproken worden wie en
met hoeveel eraan deelgenomen gaat worden. In een individuele agenda staat het al genoteerd.

5. Werkplan 2019
In de volgende vergadering zullen wij hieraan verder werken.

6. Notulen 19 juni 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 19 juni 2019 worden goedgekeurd.
7.Rondvraag
8.Sluiting.
De volgende vergadering is 7 augustus 2019
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