Notulen vergadering 6 december 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk de Wit (tijdbewaker), Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen
Houffelaar, Maya Fiolet, Marcel Zethoven, Milou Raiman-Vos, Pim Boswijk,
Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk Plas), Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Wilma van Hoek,
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
In verband met het jaareinde en het afscheid van Maya Fiolet zal dit een korte vergadering
zijn met aansluitend een afscheidsborrel.
Marcel van Zethoven geeft aan de PPSD per directe ingang te gaan verlaten.
De brief aan mevrouw Zijlstra over de vorm en financiële afhandeling van het PPSD is toch
volledig verstuurd, ondanks dat niet iedereen het met de vorm van de brief eens was. Dit zal
besproken worden met de voorzitter. Het platform besloten heeft geen invulling te willen
geven aan het verzoek van Ria tot een vooroverleg dat gepland stond voor 7 januari.
Het jaarverslag van 2017 is nog niet af. Wij verwachten deze in januari 2019 te kunnen
bespreken. De kascontrole heeft plaatsgevonden en het financieel jaarverslag kan verstuurd
worden. Er zal geen advies worden gegeven op de aanbesteding van kleine
woningaanpassing omdat wij op basis van dit (slechte) stuk geen advies kunnen/willen
uitbrengen. Op facebook en twitter zal gezocht worden naar nieuwe leden.
Het gesprek met de nieuwe sollicitant zal door Wilma en Jacinta gevoerd worden.
3. Personeelswisseling bij de gemeente Uithoorn
Wij maken ons zorgen over de snelle personeelswisseling bij de gemeente Uithoorn en
vragen ons af wat de reden hiervoor is.
4. Febo
Er is wisselende informatie over het wel of niet gaan komen van een Febo op het
Zijdelwaardplein. Van de gemeente hebben wij vernomen dat een dergelijke vergunning niet
is aangevraagd en dus ook niet is afgegeven. Binnen de kaders van de beoordeling wanneer
wel zou worden aangevraagd wordt geen link gelegd met beleid vanuit andere
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portefeuillehouders, zoals in dit geval het gezondheidsbeleid. Van de winkeliers hebben wij
begrepen dat er wel gezocht wordt naar een ondernemer voor deze keten en dat de
vacature ook op internet te vinden is. Wij vinden het openen van een Febo haaks staan op
het beleid van de gemeente om jongeren op gewicht te krijgen.

5. Notulen 7 november 2018 /actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 7 november 2018 worden goedgekeurd.
6. Rondvraag
7. Sluiting
Volgende vergadering 9 januari 2019
Technisch voorzitter Henk Plas
Tijdsbewaking Henk de Wit
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