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Notulen vergadering 6 oktober 2021 

Plaats: Geniet aan de Amstel 

Tijd: 19.30 uur 

Aanwezig: Anouschka ter Avest, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke Davelaar, Ellen Huijgen, 

Jacinta Güppertz, Jeroen Houffelaar, Henk de Wit, Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Antoine van Mulukom met kennisgeving                                                                                                                   

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

Wij hebben een mail ontvangen van Sabine Ridderhof en Dyanne van Tessel 

Steunpunt Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar voor een netwerkbijeenkomst op 18 

november 2021.  

De nieuwe voorzitter en penningmeester hebben nog geen aanstellingsbrief ontvangen van 

de gemeente. 

 

3. Terugblik Heidag                                                                                                                                                               

De algemene ervaring is dat het een succesvolle bijeenkomst was waar wij hebben 

gesproken met de wethouder Sociaal Domein, het afdelingshoofd Samenleving, de 

beleidsmedewerkers Jeugdwet, Participatiewet en WMO, inclusief de contactambtenaar. 

Het was een constructief overleg waarbij wederzijdse verwachtingen werden uitgesproken. 

Wij hebben nog geen verslag mogen ontvangen van Petra van der Horst van de Koepel die 

de Heidag heeft begeleid. Wij zijn in de veronderstelling dat dit wel in de offerte staat.                                                                                                                                                                

4. Plan van aanpak kennisvergroting                                                                                                    

Het is gewenst dat ieder lid van het PPSD zijn kennis vergroot in een of meerdere domeinen 

jeugd, zorg en welzijn, bijstand en andere uitkeringen via de gemeente, schuldhulpverlening, 

vrijwilligerswerk, mantelzorg, werkgelegenheid, wonen (sociaal en ook begeleid wonen) en 

onderwijs.  
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5. Sparren over beschermd wonen, maatschappelijke opvang                                                                                    

Drie leden zullen op 7 oktober een overleg hebben met Judith Ottenheym, strategisch 

beleidsadviseur van de gemeente Uithoorn over bescherm wonen en maatschappelijke 

opvang. 
 

6. Vertraging advies sociaal medische advisering                                                                                                            

Deze advisering is op dit moment vertraagd om dat bepaalde inkooptrajecten als het goed is 

worden heroverwogen. De spoed die er eerst in zat, zit er nu dan ook niet meer in. Ze 

hebben besloten om het proces te evalueren en aan te passen maar de termijn van 

adviesaanvraag van het PPSD zal in acht worden genomen.                                                                                                         

7. Notulen 1 september 2021/actielijst/activiteitenlijst                                                                                                

De notulen van 1 september 2021 worden goedgekeurd.                                                                                   

8. Rondvraag 

Eenieder lid wordt gevraagd een stukje voor de website te schrijven ( rappel). 

 

9. Sluiting 
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