Notulen vergadering 6 maart 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette
Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk (technisch voorzitter), Wilma van Hoek,
Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Jacinta Güppertz
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Er is een antwoord van de gemeente gekomen op 27 februari op onze vervolgbrief over de
vermoedelijke komst van de FEBO. Wij zullen de verdere uitvoering van de gemeente
omtrent het beleid volgen. We zijn uitgenodigd om bij de uitvoeringsplannen van de
gezondheidsnota mee te denken c.q. te adviseren.
De burgemeester is uitgenodigd voor onze tussenvergadering van 20 maart 2019.
Wij zullen hier geen inhoudelijke zaken bespreken, maar slechts kennismaken.
Onlangs hebben we de vernieuwde gezondheidsnota ontvangen. Deze is door B&W
opgesteld en moet nog door de raad bekrachtigd worden.
Een werkgroepje zal de vastgestelde nota armoede en schuld gaan volgen, ook op de punten
waarbij ons advies niet is meegenomen zal gemonitord worden.
Onze vraag over het gemeentelijk beleid inzake de Blijverslening (De Blijverslening is een
lening waarmee u uw woning levensloopbestendig maakt waardoor u langer zelfstandig in
uw eigen huis kunt blijven wonen) kon inhoudelijk niet worden beantwoord maar er werd
verwezen naar een raadsbericht van 31 juli jl. Door een beleidsadviseur gaat dit opgepakt
worden, maar mogelijk pas na 2019.
Er is een afspraak gemaakt voor het sollicitatiegesprek met 1 nieuwe kandidaat. Nr. 2 heeft
zich helaas teruggetrokken.
Er zal een oproep voor nieuwe kandidaten PPSD op de website van de Vacaturebank van
Tympaan de Baat worden geplaatst.
Waar nav het overleg over het Toegankelijkheidsadvies de gemeentelijke contactpersoon tav
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Het Participatieplatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies.
Contact: ppsduithoorn@hotmail.com
www.participatieplatformuithoorn.nl

(maar dan meer vanuit de gemiddelde gebruiker, dus niet per se vanuit belangen voor
beperkten of ouderen) achten wij dit geen rol voor ons. Aan de gemeente hier iemand voor
te vinden en voor te dragen.
De ingekomen brieven van burgers met betrekking tot toegankelijkheid zullen door onze
voorzitter beantwoord worden.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Erik Valkenburg, Toezichthouder werken Duo +,
met betrekking tot de toegankelijkheid van de vuilcontainers. Ons is toegezegd dat wij
binnen 6 weken een reactie van hem mogen verwachten.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden door vz en penningmeester met de wethouder, onze
contactambtenaar en iemand van afdeling financiën met betrekking tot de financiën.
Samengevat gaat men zich aan gemeentezijde, ook juridisch, beraden over vervolgstappen,
wordt bezien of de Subsidieverordening uit 2012 ook op het platform van toepassing is,
wordt bezien welke voorbereidende werkzaamheden (zoals een concept statuten) door de
gemeente kunnen worden gedaan mocht het tot een stichting moeten komen. Op 11 maart
gaf de contactambtenaar aan hier 3 weken voor nodig te hebben.
Er is door Liesbeth van Boom(gemeente) gesproken met jongeren over een hangplek. Er
wordt hiervan een verslag gemaakt door degene die ons platform heeft vertegenwoordigd.
3. Terugblik 2018
De werkgroep heeft een overzicht gemaakt en wij zullen diverse thema’s in de volgende
vergadering gaan uitwerken.
4. Werkplan 2019
Het werkplan 2019 zal in de volgende vergadering verder worden uitgewerkt.
5. Notulen 6 februari 2019 /actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 6 februari 2019 worden goedgekeurd.
6.Rondvraag
Voortaan vermelding van website op briefpapier.
8. Sluiting. Volgende vergadering 3 april 2019
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