Notulen vergadering 5 juni 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Jeroen Houffelaar, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Wilma
van Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Milou Raiman-Vos, Pim Boswijk
Gasten: leden commissie samenleving
Fieke Otto (DUS!)
Iris Boor (Gemeentebelangen)
Jeroen Brink (PvdA)
José de Robles (DUS!) (verhinderd)
Marga Moeijes (PvdA)
Rolf Polak (Gemeentebelangen)
Brenda Elgersma (Ons Uithoorn)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Wij hebben nog geen reactie mogen ontvangen van Ria Zijlstra over het aangegane contract
met Beaufin, is daar een aanbesteding geweest?
De voorzitter zal met Stasja Köhler van de gemeente Uithoorn een afspraak maken voor een
artikel in de krant, met doel nieuwe leden te werven.
Een van onze leden gaat meewerken aan het onderzoek van Berenschot over het
participatietraject bij de armoede- en schuldennota.
3. Kennismaking leden commissie samenleving
De rol van de commissie leven:
De commissie Leven adviseert en overlegt over:
a. participatie en integratie;
b. burgerzaken, dienstverlening en e-gemeente;
c. maatschappelijke ontwikkeling;
d. jeugd en onderwijs;
e. sociale zaken;
f. maatschappelijke ondersteuning.
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Wij spreken uit welke verwachting wij van elkaar hebben.
Het verbaast ons dat op het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 (CUP) niets staat over
communicatie en jeugd.
Er is een spanningsveld tussen de gemeente en de zorgverleners over de toekenning van
zorgsegmentklasse A, B en C. Ons voorstel is om hierin te gaan samenwerken om het
spanningsveld weg te nemen. Wellicht zijn er onderdelen uit categorie B en C verwisselbaar.
Wij vragen aan de commissie samenleving of er wordt nagedacht over de demografische
verandering binnen de gemeente. Denk aan de vergrijzing en de toename van expats.
Ook blijven wij onze zorgen uiten over de communicatie van de gemeente naar de burger
(burgerzaken, dienstverlening van de gemeente).
De commissie samenleving is niet op de hoogte van ons ongevraagd advies over
toegankelijkheid, dit zal door ons worden doorgestuurd.
Conclusie: het was een prettig contact en daarmee tzt voor herhaling vatbaar.
4. Verslag ongevraagd advies toegankelijkheid
Verslag wordt de volgende vergadering besproken
5. Overwegingen rond aanpak Armoede en Schulden
In verband met uitloop commissie samenleving zal ook dit onderwerp in de volgende
vergadering worden besproken
6. Thema-avond
Het thema wonen is complexer dan wij hadden ingeschat, in de volgende vergadering zullen
wij hierover verder vergaderen.
7. Voorbereiden tussenvergadering 19 juni 2019
Wethouder Jan Hazen zal dan aanwezig zijn. Onder zijn portefeuille vallen sport,
Omgevingswet en een deel van het onderwerp wonen. Voldoende om over te praten dus
voorbereiding is niet noodzakelijk.
8. Werkplan 2019
In de volgende vergadering zullen wij hieraan verder werken.
9. Notulen 16 mei 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 16 mei worden goedgekeurd.
10.Rondvraag
Tijdens een seminar over vroeg-herkenning m.b.t. armoede en schulden is ook Matchpoint
(tegenwoordig schijnt dat Multisignaal te heten) ruim aan bod geweest. Uit de praktijk blijkt
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dat de gemeente zonder specifieke toestemming van de cliënt gegevens registreert in dit
systeem. Hoe kan dat? Hoe is dit geregeld? Is bij het seminar wel aan bod gekomen maar
niet meer reproduceerbaar. De vraag zal de voorzitter voorleggen aan Karin Woltering van
de gemeente Uithoorn.
11. Sluiting.
De volgende vergadering is 19 juni 2019; daar zal Wethouder Jan Hazen aanwezig zijn.
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