Notulen vergadering 5 september 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (tijdbewaker), Jeroen
Houffelaar (technisch voorzitter), Maya Fiolet Milou Raiman-Vos, Marcel Zethoven,
Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien
van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: geen
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Toekomst platformstatus in het kader van de financiën
De gemeenteraad bepaalt hoe de financiën zijn geregeld. De voorzitter en de
penningmeester zullen wederom contact opnemen met de gemeente. Er wordt
besloten om een computer voor de secretaris aan te schaffen.
3. Mededelingen
a. Het probleem met de failliet verklaarde vervoerder Verhoef schijnt opgelost te
zijn. Er zijn adequate maatregelen genomen voor zowel cliënten als het
personeel.
b. Het voorzittersoverleg is gestopt vanwege de discussie rond betaalde
coaching; de voorzitter van het voorzittersoverleg is afgetreden. De resterende
voorzitters zullen binnenkort toch samenkomen om over een eventuele
doorstart te praten.
4. Antwoorden Liesbeth
-Het overzicht van de taken van de beleidsambtenaren is ontvangen. Het ontbreken
van telefoonnummers en emailadressen is lastig. De voorzitter zal een verzoek doen
om deze gegevens aan te laten vullen.
-Het programma van eisen regiovervoer hebben wij nog niet mogen ontvangen, maar
we lijken als Uithoorn slechts een kleine speler in het veld te zijn waar het om de
regio Amsterdam/Amstelland gaat en de provincie Noord-Holland de aanbesteder is.
-Ook zijn we nog niet geïnformeerd over hert activiteitenplan als vervolg op het
Coalitieakkoord
-Het overzicht van de zaken waar we door de gemeente over benaderd zullen
worden behoefd dringend een update.
5. Concept ongevraagd advies inzake toegankelijkheid
Het conceptadvies wordt, met enige aanvullingen, goedgekeurd en zal naar de
gemeente gestuurd worden.
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6. Gezondheid en horecavergunning
Wij willen weten hoe de gemeente omgaat met het verstrekken van
horeacavergunningen. In verband met de gezondheidsnota en Jongeren Op Gewicht
(JOGG) lijkt het ons tegenstrijdig als er weer een horecavergunning wordt afgegeven
aan een fastfoodketen voor Zijdelwaard. De voorzitter zal een brief opstellen met
vragen aan de gemeente.
7. Werkplan
Een verkorte versie zal op de website geplaatst worden.
8. Notulen 4 juli 2018 /actielijst/activiteitenlijst
Notulen van 4 juli 2018 worden goedgekeurd.
9. Rondvraag
Er is nog geen reactie gekomen op ons advies op het gezondheidsbeleid, de
voorzitter gaat er achteraan.
10. Sluiting
Volgende vergadering 4 oktober
Technisch voorzitter Wilma
Tijdsbewaking Henk de Wit
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