
 

Het Participatieplatform 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 juni 2018 
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel 
Tijd: 19.00 
 
 
Aanwezig: Henk Plas, Jacinta Güppertz, Marcel Zethoven, Maya Fiolet, (technisch 
voorzitter), Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter) 
(tijdbewaker), Pim Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist) 
Afwezig: Henk de Wit, Jeroen Houffelaar 
 
Gastspreker:  
 
 
 
1. Opening 
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Werkplan 2018 
Wij werken verder in groepjes het werkplan 2018 uit. 
Als uitgangspunt voor ons werkplan gaan we uit van de, in lijn met de 
verkiezingsavond, volgende thema’s: 
- toegankelijkheid 
- jeugdzorg 
- participatie 
- communicatie 
- armoede 
Verdere suggesties zijn o.a. het benaderen van de raadsleden naar aanleiding van 
hetgeen gezegd (en vastgelegd) werd door de politiek op het verkiezingsdebat.  
Het idee is dat we items binnen het sociaal domein gaan ophangen aan de grotere 
kapstok van de 5 thema’s. Aan de hand van het schema gaan we verder invulling 
geven. In groepjes worden de volgende thema’s uitgewerkt. 
Toegankelijkheid en jeugdzorg worden deze avond voorbereid en zullen in de 
volgende vergadering verder besproken en waar mogelijk vastgesteld worden. De 
andere onderwerpen zullen daarna op gelijke wijze behandeld worden. 
Details staan in het werkplan. 
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3. Mededelingen 
 
Er komt een kort werkplan op de website en een overzicht van het werkplan zal naar 
de gemeente worden gestuurd. 
 
Aan Marius Reijnen zal worden gevraagd of wij als PPSD ook een beroep mogen 
doen op het initiatievenfonds. 
 
Voorstel is om de volgende vergadering naar het coalitieakkoord te kijken. 
 
Aan Liesbeth Boom zal gevraagd worden waarom voor de naam Participatieplatform 
Uithoorn Denkt mee is gekozen. Het zal verwarrend zijn voor de burger, aangezien 
wij al de naam Participatieplatform gebruiken. Ook zal er een rappel gestuurd worden 
voor de diverse vragen die nog uitstaan bij Liesbeth Boom. 
 
Er zal er met de gemeente contact worden opgenomen door onze penningmeester 
om de manier te vinden dat de afhandeling rond de financiën beter te laten verlopen. 
 
De omgevingswet zal op onze website geplaatst worden. 
 
Voor de volgende vergadering zullen wij Hans Bouma uitnodigen. 
Gespreksonderwerpen zullen naar de secretaris worden gemaild. Speerpunt zal 
communicatie zijn. 
 
 
 
4. Notulen 2 mei 2018 /actielijst/activiteitenlijst 
Notulen van 2 mei 2018 worden goedgekeurd.  
 
5. Rondvraag 
 
Twee leden zullen zich verdiepen in de privacywetgeving. 
 
Woensdag 15 augustus BBQ. 
Volgende vergadering zal Pim de technisch voorzitter zijn en Wilma de tijdbewaker. 
 
6. Sluiting 
Na evaluatie van deze bijeenkomst wordt de vergadering afgesloten. 
 
 
 
 


