Notulen vergadering 6 november 2019
Plaats: Gemeentehuis
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen
Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk,
Wilma van Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig:
1. Opening
2.Ingekomen stukken
Twee leden zullen gebruikmaken van de uitnodiging om aanwezig te zijn bij het buurtoverleg
van Zijdelwaard in de Schutse op 26 november 2019.
Ook wordt gesproken over de uitnodiging van Stijn Roes waarbij is gevraagd deel te nemen
aan de voorbereidingsgroep tbv de dag voor mensen met een krappe beurs. We besluiten
dat we mee willen en kunnen denken over projecten gelieerd aan het Sociaal Domein, maar
deelnemen aan de uitvoering past niet bij onze adviesfunctie.
Chris Maas die ons vroeg om mee te denken over de inrichting openbare ruimte zullen wij
uitnodigen voor een vergadering begin 2020.
Twee leden zullen sollicitaties voeren met kandidaten en daarbij een (vaste)
gemeenteambtenaar betrekken. Het lidmaatschap zal pas per 01-01-2020 in kunnen gaan.
3. Adviesaanvraag WMO met verordening
Geen aanvullingen op hetgeen de werkgroep heeft voorbereid. Een der leden bereidt het
advies voor en de voorzitter zal het officieel indienen.
4. Communicatieplan
Het communicatieplan zal verder worden uitgewerkt en in de vergadering van december
worden voorgelegd.
5. Mededelingen
Een aantal leden zal samen met Judith Ottenheym en Liesbeth van Boom een werkgroep
vormen om de werkafspraken vast te leggen, dit overleg zal 21 november plaatsvinden.
De volgende vergadering zal plaatsvinden bij gezondheidscentrum Waterlinie.
Het inkoopbeleid huishoudelijke hulp zal worden rondgestuurd.
Er zal in een van de volgende vergaderingen geïnventariseerd worden aan welke bijscholing
behoefte is.
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Het debacle rond de financiën duurt nog steeds voort. Er is, ondanks rappels, geen antwoord
gekomen op de brief die naar de gemeenteraad is gestuurd. Mede doordat in de
participatienota uit 2014, waarin de gemeente de werkafspraken beschrijft, compleet
indruist tegen het verzoek om een stichting te worden, besluit de gehele PPSD, na bijna 2
jaar hier energie te hebben gestoken, op te stappen per 1 januari 2020 tenzij het moeten
worden van een stichting alsnog van de baan is.
De voorzitter zal een conceptbrief rond laten gaan alvorens de brief uit te doen naar B&W.
6. Notulen 2 oktober 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 2 oktober worden goedgekeurd.
7.Rondvraag
Om ons lidmaatschap van de Koepel zo optimaal mogelijk te gebruiken zullen wij in de
volgende vergadering bespreken hoe wij interessante onderwerpen kunnen gebruiken.
8.Sluiting.
De volgende vergadering is 4 december 2019.
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