
 

Het Participatie Platform Sociaal Domein geeft aan het college van burgermeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies. 
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Notulen vergadering 6 september 2017  
Plaats: Geniet aan de Amstel 
Tijd: 19.00  

Aanwezig: Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Jeroen Grotenhuis, Maya Fiolet, Milou Raiman-
Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk, Pim Boswijk, Wilma van Hoek, Carolien van Lit-
Dirks  

Afwezig: Henk Plas, Marcel Zethoven 

1. Opening   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Notulen /besluiten/actielijst/activiteitenlijst  
De notulen van de vergadering van 22 augustus 2017 worden goedgekeurd.  
 

3. Evaluatiegesprek met gastspreker Astrid van de Vorm 
Omdat het gesprek en de uitleg achteraf toch niet het gewenste doel heeft bereikt, wordt er 
een werkgroep gevormd door Nicolette, Pim, Jacinta, Jeroen en Carolien. Zij zullen nadere 
vragen formuleren en voorleggen aan Astrid van de Vorm. Waarschijnlijk zal dan een 
ongevraagd advies volgen. 
 

4. Budgetaanpassing                                                                                                             
Omdat de penningmeester verhinderd is, wordt dit onderwerp op de volgende vergadering 
verder besproken. Reiskosten niet aan het eind van het jaar vaststellen maar direct vergoeden. 
Dagdelen worden wel pas aan het eind van het jaar vergoed. Inschrijfkosten worden ook 
direct vergoed. Kan het geld dat over is aan het einde van het jaar geschonken worden aan een 
goed doel? Wat wordt in de budgetaanpassing bedoeld met aanpassing spelregels? 
 

5. Inventarisatie deskundigheidsbevordering 2017                                                              
Besloten wordt om Esther Anker en Yvonne Steemers van Aandacht voor Iedereen te vragen 
of zij op 1 december een evaluatie van het PPSD willen coachen, van waaruit ook een 
werkplan 2018 op kan worden gesteld. Er wordt geïnformeerd bij de Koepel wat de cursus 
Omgevingswet kost. 
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6. Terugkoppeling werkgroepen communicatie/ politieke partijen                                                                        
Het verslag van de werkgroep communicatie is bijgesloten bij de agenda. Ook wordt besloten 
om voortaan de agenda, zonder bijgevoegde stukken, op de website te plaatsen. 
 
De werkgroep politieke partijen heeft het idee om een debat te organiseren tussen de politieke 
partijen, de burgers en het PPSD. Zij zullen het plan verder uitwerken. Men verwacht dat het 
in januari 2018 zal plaatsvinden. Ons wordt verzocht per commissie twee stellingen te 
formuleren voor het debat. 
 

7. Vaststellen Huishoudelijk Regelement                                                                                                                                                                            
Het huishoudelijk regelement wordt aangenomen en op de website geplaatst.  
 

8. Mededelingen                                                                                                                               
Wmo heeft een afspraak gemaakt met Marjorie Bulthuis en Michelle de Vré met betrekking 
tot de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2017. Dit om de 
verschillen tussen 2015 en 2017 zichtbaar te maken. Wij vernemen graag welk advies de 
gemeente zal overnemen. 
Het blijkt raadzaam om vooraf altijd vast te leggen of er een advies verwacht wordt als wij in 
gesprek zijn met ambtenaren of dat het alleen een bespreking is. Een terugkoppeling in de 
vergadering volgt. In december zullen wij dit ook in de workshop bespreken. 
 

9. Rondvraag  
Wij besluiten de monitor woonvisie, in verband met de werkdruk, even te laten voor wat het 
is. 
 

10. Sluiting  
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering  

  
 
 


