Notulen vergadering 4 september 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Milou RaimanVos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien
van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Jeroen Houffelaar
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.Ingekomen brief over rol advisering PPSD
De gemeente legt beleid aan ons voor maar niet de uitvoering van het beleid. Liesbeth van
Boom stelt voor dat wij hierover nader in gesprek gaan met elkaar. Het antwoord van
Liesbeth van Boom druist in tegen de beleidsregels van de gemeente. (zie punt 2. Doel)
Dit onderwerp zal in de vergadering van 2 oktober 2019 verder met Ria Zijlstra, Liesbeth van
Boom en Eelco Tinga besproken worden.
3. Brief aan de gemeente inzake financiën
Wij hebben nog geen reactie mogen ontvangen.
In het overleg op 2 oktober met Ria Zijlstra, Liesbeth van Boom en Eelco Tinga zullen wij
dieper ingaan op de beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein van 2015 waarin
onder punt 7 de financiën en faciliteiten worden benoemd. Wij wachten nog op de officiële
reactie van de gemeenteraad.
4. Voorbereiding overleg met de gemeente 2 oktober 2019
De basis voor de samenwerking tussen de gemeente en het PPSD is vastgelegd in het
document Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein 2015.
Deze zal uitgebreid besproken worden, zie ook punt 2 en 3.
De basis vormt de stukken over de Verordening die werd opgesteld t.b.v. het oprichten van
het PPSD, en de afspraken die zijn gemaakt in september 2016, op de zgn. heidag bij InnerArt. Daarnaast gaat het veeleer om de resultaten van de uitvoering; het monitoren daarvan
moet onze aandacht hebben.
Ook willen wij het leerlingenvervoer en de ontwikkelingen bij Participe bespreken.
Wat is de visie van de gemeente op leerlingenvervoer?
5. Beleidsregels leerlingenvervoer
Ook bij verlengen van beleidsregels zouden wij graag op de hoogte worden gesteld.
Het Participatieplatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies.
Contact: ppsduithoorn@hotmail.com
www.participatieplatformuithoorn.nl

De verordening Leerlingenvervoer is vastgesteld in 2015. Wanneer komen er nieuwe
beleidsregels? Waarom is de situatie nog steeds slecht? Visie hoe geef ik het geld uit?
6 Voorstel commissie communicatie
Plan wordt verder uitgewerkt.
7 Mededelingen
Verslag bijeenkomst Iedereen doet mee georganiseerd door de armoederegiseur Stijn Roes.
12 september commissie leven vergadering, waar o.a. de actualisering van de sportnota aan
de orde zal komen. Van belang omdat zaken uit ons advies over gezondheidsbeleid hierin
een plaats moeten krijgen.
21 september vrijwilligersmarkt.
8. Notulen 4 september 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 4 september worden goedgekeurd.
9.Rondvraag
Stukje in krant voor vrijwilligersmarkt wordt door het team geregeld.
10.Sluiting.
De volgende vergadering is 2 oktober 2019.
Locatie gemeentehuis.
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