
 

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 4 april 2018 
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel 
Tijd: 19.00 
 
Aanwezig: Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Marcel Zethoven (technisch voorzitter) 
Milou Raiman-Vos (tijdbewaker), Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim 
Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist) 
Afwezig: Henk Plas, Jeroen Houffelaar en Maya Fiolet 
 
Gastspreker: Liesbeth van Boom is verhinderd. 
 
1. Opening 
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Liesbeth van Boom 
Helaas is Liesbeth van Boom verhinderd.  
 
 
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. Benaderen politiek naar aanleiding van hetgeen gezegd (en 
vastgelegd) door de politiek.  
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. 
 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter heeft nog geen afspraak kunnen maken met de nieuwe kandidaat. 
Er zal een gesprek plaatsvinden met Liesbeth van Boom over de financiën. De 
voorzitter en penningmeester zullen dit gesprek op 23 april voeren. 
Aan het jaarverslag wordt nog gewerkt. 
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. 
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5. Notulen 7 maart 2018 /actielijst/activiteitenlijst 
Notulen van 7 maart 2018 worden goedgekeurd.  
 
6. Rondvraag 
Is het een idee om met de leden van de PPSD een keer te koken voor de wereldkeuken? 
Wij zullen dit in de volgende vergadering verder bespreken. 
Is het een idee om de interim-burgemeester uit te nodigen om te praten over het profiel van 
de toekomstige burgemeester? 
 
Volgende vergadering zal Milou de technisch voorzitter zijn en Carolien tijdbewaker. 
 
7. Sluiting 
 
 
 
 
 


