Notulen vergadering 4 juli 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Pim Boswijk (technisch voorzitter), Jacinta Güppertz, Jeroen Houffelaar,
Maya Fiolet, Wilma van Hoek, Henk Plas
Afwezig: Henk de Wit, Marcel Zethoven, Milou Raiman-Vos, Nicolette PosthumaLangendonk, Carolien van Lit-Dirks

1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Werkplan 2018
De aanwezigen constateren dat het werkplan reeds enige tijd terugkomt op de
agenda en dat er eigenlijk een klap op gegeven kan worden om vervolgens verder te
gaan met de uitwerking van het plan. Wel zullen in ieder onderdeel van het plan de
punten communicatie en financiën toegevoegd moeten worden.
Ook wordt het voorstel gedaan om het coalitieakkoord te betrekken in de verdere
voortgang. We zullen voor onszelf duidelijk moeten hebben wat wij als PPSD willen
en wenselijk vinden. Hierna kunnen wij Wethouders uitnodigen en een en ander
bespreken.
De werkgroep Jeugd zal alvast Videt benaderen om een bijeenkomst in september te
organiseren inzake het Jongerenwerk.
3. Mededelingen
a. Graag van tevoren aangeven als je verhinderd bent.
b. De whatsapp-groep niet gebruiken als discussieplatform.
4. Notulen 6 juni 2018 /actielijst/activiteitenlijst
Er is nog steeds onduidelijkheid over de geldstroom naar de PPSD; de
penningmeester heeft inmiddels wel een voorschot ontvangen. Notulen van 6 juni
2018 worden goedgekeurd.
5. Gezondheidsbeleid
Het ontvangen stuk ziet er goed uit, kan aangevuld worden met de opmerkingen.
Mooi dat G-sport expliciet benoemd wordt.
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Jogg wordt uitgevoerd door Violet, het budget lijkt erg klein en de regeldruk groot.
Overigens lijkt dat het gehele plan niet goed doorgerekend is.
Monitor Thamerdal en Zijdelwaard: de vraag doet zich voor of er een noodzaak is tot
uitbreiding.
Ook de PPSD wordt expliciet benoemd in het stuk, De vragen die wij hebben:
a. Wat wil men van ons?
b. Wanneer zijn de bijeenkomsten?
c. Worden er ouders betrokken?
De werkgroep Jeugd neemt contact op met Liesbeth Boom om de juiste info te
krijgen over de punten en voorstellen van de Raad.
6. Coalitieakkoord
De aanwezigen vinden het een wat rommelig en simpel stuk en niet SMART
opgesteld. Het verzoek is om de verantwoordelijke wethouders speerpunten te laten
benoemen en die SMART te laten maken. Hierna Wethouder uitnodigen om hier
specifieker op in te gaan. Dit laten lopen via de voorzitter.
7. Sluiting
Er ontspint zich een kleine discussie over informatieachterstand als bijvoorbeeld de voorzitter
afwezig is. Door informatieachterstand kan het gebeuren dat de samenwerking minder goed
gaat verlopen. We zullen hier expliciet aandacht aan moeten besteden.
Volgende vergadering 1 augustus
Technisch voorzitter Jeroen
Tijdsbewaking Jacinta
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