
 

Het Participatie Platform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies. 

Contact: ppsduithoorn@hotmail.com 

Notulen vergadering 6 december 2017 
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel 
Tijd: 19.00 
 
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Marcel Zethoven, Maya Fiolet, 
Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk, Pim Boswijk, Wilma van Hoek 
en Carolien van Lit-Dirks. 
 
Gastspreker: Judith Ottenheym, allround adviseur gemeente Uithoorn. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Judith Ottenheym 
Judith houdt zich binnen de gemeente Uithoorn bezig met Schrijven van 
(beleid)notities voor managers, wethouders, college en gemeenteraad • Deelnemen 
aan kernteam aanbestedingen (huishoudelijke hulp, hulpmiddelen etc.) • Deelnemen 
aan tweewekelijkse overleggen met portefeuillehouder • Projectleider implementatie 
van het ontwikkelde beleid naar de uitvoering. 
 
De kadernota 2018 is vooral gericht op preventie, daar gaat de gemeente de 
komende vier jaar op inzetten. In maart komt een bijeenkomst waarbij diverse 
partijen aan zullen deelnemen en waar wij ook zullen worden uitgenodigd. 
De GGD zal dan een presentatie geven. Het gaat om lichamelijke en geestelijke 
gezondheidszorg. Ook jongeren op gewicht valt hieronder.  
 
Wij geven aan dat er recent een rapport over vervoer is uitgebracht, uitkomst is dat er 
teveel naar kosten wordt gekeken en te weinig naar kwaliteit. Judith geeft aan dat er 
problemen zijn bij het leerlingenvervoer en dat een contractmanager een goede 
oplossing zou kunnen zijn. 
 
Wij krijgen nog een terugkoppeling van Judith over het aantal mensen met een 
rolstoel dat gebruik maakt van het vervoer, dat geregeld wordt door de gemeente. 
Wij hebben het idee dat mensen afhaken omdat het zo slecht geregeld is. 
 
Ook is Judith betrokken bij het sociaalloket dat in de waterlinie geopend gaat worden.  
Wij wijzen als laatste Judith nog op Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap*. Judith heeft toegezegd zich hierin te verdiepen. 
 
3. Notulen /besluiten/afspraken/actielijst 
De notulen van de vergadering van 1 november 2017 worden goedgekeurd. 
 
4. Vastlegging afspraken 21 november 2017 
-In de aanhef van rondgestuurde mails zal Need to know of Nice to know staan, met   
zo nodig enige toelichting 
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-Er zal een tijdbewaker bij iedere vergadering worden aangewezen 
-Iedere vergadering zal er een roulerende technische voorzitter zijn 
-Notulen en AAB-lijst bij voorkeur aan het eind van de vergadering 
-Mededelingen zullen aan het begin van de vergadering worden gedaan. 
-Na iedere vergadering wordt er geëvalueerd hoe de vergadering is verlopen 
-Streven naar meer tijd voor discussie  
-Werkplan 2018 wordt gemaakt 
 
5. Vormgeven structuur 
WMO, Jeugd en Participatiecommissies worden afgeschaft, per onderwerp worden 
groepen gevormd. De huidige penvoeders blijven de contactpersonen voor de 
gemeente Uithoorn.   
 
6. Verslag kennismakingsgesprek met nieuwe leden. 
Er is kennis gemaakt met een aantal nieuwe leden; zij die geschikt worden bevonden 
zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met twee van ons en een 
beleidsmedewerker van de gemeente Uithoorn. 1 kandidaat is in principe geschikt 
bevonden, maar kan niet toetreden wegens mogelijke belangenverstrengeling. Dit is 
ook overlegd met de wethouder. Gesprek in principe nog dit jaar. 
 
7. Werkplan 2018 
Komen wij later op terug. Per commissie zullen de onderwerpen worden ingebracht. 
 
8. Mededelingen 
Maya Fiolet treedt terug al penvoeder. Vooralsnog zal de voorzitter als penvoerder 
mbt de Participatiewet fungeren. 
 
Het schema van wie wat doet voor het debat op 29 januari wordt na de vergadering 
rondgestuurd. 
Flyer is klaar en kan worden rondgestuurd. 
Onkosten kunnen worden ingediend voor het einde van het jaar. 
Wij ontvangen van Liesbeth Boom een overzicht wat er in 2018 wordt verwacht. 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 
 
 
 

* Wat speelt in Nederland? 
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In Nederland bevinden mensen met een beperking zich nog steeds in een achtergestelde positie, 
waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Zo komt het voor dat mensen 
met een beperking vanwege hun beperking niet worden toegelaten op scholen of dat zij door 
werkgevers niet in dienst worden genomen. Ook ervaren zij obstakels als zij van het openbaar 
vervoer gebruik willen maken of als zij willen stemmen. Daarnaast ervaren veel mensen met een 
beperking belemmeringen bij de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en 
cafés.  

Wat zegt de wet? 
Er bestaan op een aantal van deze terreinen al wetten die de deelname van mensen met een 
beperking vergroten en die hun rechten versterken. Denk hierbij aan: 

• Artikel 1 van de Grondwet (GW); 
• Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ); 
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015); 
• Wet Passend Onderwijs; 
• Participatiewet; 

Daarnaast zijn er internationale verdragen die rechten toekennen aan mensen met een beperking. 
Van belang zijn het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (IVBPR) en het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest Grondrechten van de EU. Die wetten 
en regels zijn echter niet genoeg om te zorgen dat mensen met een beperking volledig aan de 
samenleving kunnen deelnemen. 

 
 


