Notulen vergadering 6 mei 2020
Plaats: Raadzaal gemeentehuis Uithoorn
Tijd: 16.00 uur
Aanwezig: Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Gert de Vries, Jacinta
Güppertz (technisch voorzitter), Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk
(voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jeroen Houffelaar, Pim Boswijk.
1. Opening
2. Welkom iedereen in deze bijzonder periode
Een korte update van ieders welzijn in deze bijzondere periode waarin het Corona-virus
invloed heeft op ons doen en laten en onze familie. De vergadering van april heeft ook om
deze reden niet plaatsgevonden. Wij vergaderen nu in het gemeentehuis omdat wij daar de
1.5 meter afstand kunnen bewaren. Een poging om online te vergaderen was geen succes.
Wij gaan een tussenvergadering plannen op 20 mei 2020 en deze zal ook in de raadzaal van
het gemeentehuis plaatsvinden.
3. Notulen 5 februari 2020
De notulen van de vergadering van 5 februari 2020 worden goedgekeurd.

4. Notulen 4 maart 2020
De notulen van de vergadering van 4 maart 2020 worden met een kleine aanpassing
goedgekeurd.

5. Raadsvergadering 23 april 2020
De voorzitter praat ons bij. De voorzitter heeft de vergadering online proberen te volgen
maar de verbinding was slecht door een storing van Caiway, de voorzitter heeft vervolgens
de geluidsbanden afgeluisterd. Door de volle raadsagenda werd het onderwerp: Voortgang
participatie doorgeschoven. De volgende onderwerpen werden besproken.
Het ParticipatiePlatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies.
Contact: info@ppsduithoorn.nl
www.participatieplatformuithoorn.nl

- De cultuurnota
- IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), er komen per onderdeel aparte
procesbeschrijving die ook aan de raad zullen worden voorgelegd.
-Begroting van Duo Plus.
-Profilering van de Raad, de raad wil zich meer profileren als zelfstandig bestuursorgaan en
als zodanig meer naar buiten treden. Een commissie heeft daartoe nu de eerste aanpak
gepresenteerd. PPSD wordt niet in dit voorstel genoemd; dit terwijl er wel afgesproken is
van tijd tot tijd in ieder geval met de commissie Leven overleg te hebben.

6. Rondvraag
Voorstel om in de raadzaal te blijven vergaderen omdat het mede onze vergadertechnieken
te goede komt.
Aanvullend wordt er, mogelijk ter vergroting van de kwaliteit, gediscussieerd over een
mogelijkheid een kwaliteitsbeheerssysteem toe te passen. Hoewel hier zeker onder leden
bedenkingen over bestaan, wordt de voorsteller gevraagd hierover een presentatie aan de
vergadering te verzorgen.

7.Sluiting
De volgende vergadering is een tussenvergadering op 20 mei 2020 waar wij ons zullen
voorbereiden op de vergadering van 3 juni met Ria Zijlstra, Eelco Tinga, Claudette
Hesselmann en Judith Ottenheym (beide beleidsmedewerkers0. Hierbij zullen wij het
hebben over het sociaal domein in Coronatijd en het Wmo-vervoer.

Het ParticipatiePlatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies.
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www.participatieplatformuithoorn.nl

