Notulen vergadering 6 februari 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit (technisch voorzitter), Jacinta Güppertz (tijdbewaking),
Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim
Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Er zal een vervolgbrief over de vermeende komst van de FEBO aan de gemeente worden
gestuurd.
Op 19 februari zal er een overleg zijn met de gemeente over de patstelling rond de financiën.
Het reeds plaatsgevonden gesprek met de gemeente over ons advies over toegankelijkheid
werd van onze kant positief ervaren. Hierbij aanwezig waren het nieuwe hoofdafdeling
samenleving, de contactman voor vervoerszaken, de klachtenafhandeling en de
klachtcoördinator, degene die contact heeft bij de uitvoering van nieuwe werkzaamheden in
de openbare ruimte, het hoofd van afdeling onderhoud, de beleidsmedewerker openbare
ruimte en Liesbeth van Boom.
Ieder punt van ons advies kwam aan bod. Omdat ons ongevraagd advies zo divers is was de
vergadering opgedeeld in twee delen waarbij diverse medewerkers van de gemeente/ Duo
plus de onderwerpen bespraken.
Toegezegd is dat het verslag van deze bijeenkomst door Liesbeth van Boom gemaakt en
toegestuurd zal worden. Daarnaast komt er een formele reactie vóór 1 april.
Afgelopen dinsdag 5 februari heeft Judith Ottenheym samen met SEZU een presentatie
gegeven over de adviesnota gezondheidsbeleid 2018-2022 bij het college.
De indruk is nu dat ze het wel gaan vaststellen. In dergelijke sessie vindt geen
besluitvorming plaats. De stukken worden nu aangeboden aan het college voor
besluitvorming. Nadat het college heeft besloten gaat het door naar de raad voor
besluitvorming. Aansluitend worden wij geïnformeerd.
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3. Terugblik 2018
Aan de hand van een door een aantal leden gemaakte format is 2018 geëvalueerd.
4. Wat moet er veranderen in aanpak en zo ja wat?
Het roulerend technisch voorzitterschap wordt afgeschaft bij een meerderheid van
stemmen. Jacinta Güppertz zal voortaan het technisch voorzitterschap op zich nemen.
Er zal geen specifieke tijdbewaker meer zijn. Er wordt afgesproken dat vragen in mails
binnen 3 dagen worden beantwoord.
5. Werkplan 2019
Dezelfde werkgroep zal een voorstel maken voor nieuwe aanpak en jaarplanning.
6. Notulen 9 januari 2019 /actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 9 januari 2019 worden goedgekeurd.
7.Rondvraag
In onze jaarplanning zou armoede een vast punt moeten zijn.
Er wordt heel veel geld gestopt in het “Kom in beweging”-project, kan dit niet beter aan
armoede, gezondheid en overgewicht besteed worden?
Hoe zit het met de blijvers-lening*, de voorzitter zal hierover een mail sturen.
Twee leden zullen verder praten met Erik Valkenburg van de gemeente Uithoorn over de
toegankelijkheid van de afvalcontainers.
8. Sluiting
Volgende vergadering 6 maart 2019
*
Met de Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo
lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen
van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen
van drempels.
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