
 

Het Participatieplatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies. 

Contact: ppsduithoorn@hotmail.com 

Notulen vergadering 3 oktober 2018 
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel 
Tijd: 19.00 
 
Aanwezig: Henk de Wit (tijdbewaker), Jacinta Güppertz, Jeroen Houffelaar, Maya Fiolet, 
Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Wilma van 
Hoek (technisch voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist). 
 
Afwezig: Henk Plas, Marcel Zethoven 
 
Gasten: Wethouder Hans Bouma en participatiemakelaar Marius Reijnen 
  
1. Opening 
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
 
2. Welkom wethouder Hans Bouma 
De portefeuille van wethouder Hans Bouma behelst 

• Communicatie 
• Participatie 
• Wonen (excl. ontwikkeling Kuil III) 
• Leefomgeving 
• Coördinatie Duurzaamheid 
• Schiphol 
• Financiën 

. 
Wethouder Hans Bouma gaat over participatie in de zin van hoe krijgen wij de burger 
betrokken.  
Wethouder Bouma en Marius Reijnen gaan schrijven aan een nieuwe participatienota. Dat 
gaat over alle portefeuilles heen. Wethouder Bouma is van het proces en de bewaking. Als de 
patiticipatienota klaar is moet iedere portefeuillehouder zijn eigen uitvoering doen. Volgens 
Bouma is communicatie een heel groot deel van succes. Inwoners centraal zetten. Wat willen 
wij als college communiceren, wat als organisatie? Wordt de communicatie goed door de 
inwoners begrepen? Meer participeren en communiceren. Het tijdsbestek om de nota te 
schrijven is nog niet duidelijk. 
Het adagium is niet meer Nee, mits, maar Ja, tenzij. 
Een voorbeeld van burgerparticipatie het Tiny forest. De bedoeling is dat er binnen Uithoorn 
4 Tiny forest gaan komen. Dit zal betaald worden door het SLS-fonds. 
De gemeente heeft 7.5 miljoen gekregen van het SLS-fonds De gemeente heeft hier plannen 
voor moeten indienen.  
 
Marius Reijnen is participatiemakelaar van de gemeente Uithoorn. Hij schrijft samen met 
wethouder Bouma de participatienota en is beheerder van het Initiatievenfonds. 
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Wethouder Bouma zit niet in het sociaal domein en heeft op die manier ook minder dan Ria 
Zijlstra met ons te maken. 
De wethouder gaat meer over de grote paraplu van participatie, niet over de inhoud. 
Daaronder zitten de wethouders die zelfverantwoordelijk voor de participatie.  
Duurzaamheid, wel een van de speerpunten van wethouder Bouma wel en dat raakt het 
sociaal domein wel. In het sociaal domein heb je ook met participatie te maken, in gesprek 
gaan met mensen om te kijken wat er leeft. 
Het doel is om meer betrokkenheid te krijgen.  
Wonen zit ook in de portefeuille van wethouder Bouma. En ook daar geldt, wat kunnen wij 
betekenen voor de buurt? Aandacht voor elkaar, wie woont er in mijn buurt. 
 
Hoe kunnen wij iets betekenen voor de wethouder, de wethouder wil het omdraaien wat 
kunnen jullie beteken voor de wethouder? Marius denkt dat wij zeker kunnen meedenken over 
de participatienota. 
 
Vragen: 
Jongerenhangplek, jongerenwerkers berichten dat er niet met de jongeren is overlegd door de 
gemeente. Marius beaamt dat het ritme van de straat en het ritme van de staat niet altijd 
overeenkomen. Het is daarom ook van belang om de verwachtingen te managen.  
 
Communicatie, wat is de controle van de gemeente op contact tussen de gemeente en de 
burger? Het is wettelijk vastgesteld dat er binnen 6 weken gereageerd moet worden en er is 
een zaaksysteem, vlaggetje die oplichten als het termijn wordt overschreden. 
In de wens van het college staat ook uitdrukkelijk dat goede communicatie gewenst is. 
 
Duurzaamheid, bij het maaien van de rietlanden werd de weg aan gort gereden. 
Melden als je constateert, maar wij willen dat het in de aanbesteding al genoemd wordt. 
 
Wij zien dat sociale structuur in bepaalde wijken verandert en niet altijd gunstig, sommige 
wijken zijn onevenredig overbelast met bepaalde opvang. 
Is er een beleid vanuit de gemeente? De sociale huurwoningen zijn in eigendom van 
woningcorporatie Eigen Haard.  Onze vraag is of er met de driepartijenovereenkomst wordt 
gewerkt? Dat moet worden nagevraagd door Marius. 
 
De rotonde 
De ontwikkeling duurt veel langer, omdat nog niet bekend is wat er met het terrein erachter 
gaat gebeuren. Ook hier is communicatie van belang vinden wij. 
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3. Mededelingen 
Het jaarverslag zal binnen een week worden rondgestuurd. 
Wij hebben nog geen reactie mogen ontvangen Ria Zijlstra en Liesbeth van Boom over de 
vergunning aan Febo, dit o.a. in verband met Jongeren Op Gewicht. 
 
Het armoedecongres is bezocht, de informatie zal gedeeld worden. 
 
Maya deelt mee dat zij per eind van dit jaar stopt. 
 
4. Concept jaarverslag 2017 
Onderwerp wordt verschoven naar volgende vergadering 
 
5. Concept financiële verantwoording 2017 
Onderwerp wordt verschoven naar volgende vergadering 
 
6. Werkplan 2018 
Er komt een verkorte versie van ons werkplan op de website. Concept zal rondgemaild 
worden. 
 
Jongerenwerkers gesproken over een hangplek voor de jeugd. 
Communicatie vanuit de gemeente naar de jongeren laat te wensen over. Er wordt opnieuw 
begonnen met het zoeken naar een hangplek. 
 
7. Notulen 3 oktober 2018 /actielijst/activiteitenlijst 
Notulen van 3 oktober 2018 worden goedgekeurd.  
 
8. Rondvraag 
 
9. Sluiting 
 
Volgende vergadering 7 november 
Technisch voorzitter Milou 
Tijdsbewaking Pim 
 
 
 


