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Notulen vergadering 7 april 2021 

Plaats: De Bovenboog 

Tijd: 18.30 uur 

Aanwezig: Antoine van Mulukom, Anouschka ter Avest, Danielle Oomkens-Scheffer, Dieke 

Davelaar, Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen Houffelaar 

Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist) 

Afwezig: Ellen Huijgen (met kennisgeving) 

 

1. Opening 

2. Welkom Ellen 

Helaas is Ellen verhinderd. 

 

3. Reactie advies strategisch uitgangspuntennotitie WMO-vervoer 

Wij vinden dat de vooraanmeldtijd die i.p.v. 4 uur weer op 2 uur wordt gezet grote winst. De 

voorzitter zal een wedervraag stellen over het beschikbaar zijn van de centrale in de avond, 

deze is immers tot 20.00 uur beschikbaar en daarna alleen nog via internet of een 

app/mobiele website. Hoewel niet in ons advies meegenomen vinden we dat het in de 

Uitgangspuntennotitie eigenlijk ook ontbreekt aan een maximale duur waar het 

combinatieritten betreft. Zal alsnog in de wedervraag meegenomen worden. 

 

4. Tonk-regeling 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.  

Vanaf 17 maart 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) van kracht. 

Deze gemeenteregeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die door de 

coronamaatregelen onvoldoende inkomen en/of geldmiddelen hebben om hun woonkosten 

te betalen. Ondernemers kunnen de TONK-regeling gebruiken als aanvulling op hun Tozo-

uitkering. De gemeente hanteert de norm van 125 % van de bijstandsnorm. Niet iedere 

gemeente is zo ruimhartig. Op zich is dit prettig, maar kan ook scheve gezichten geven t.a.v. 

bestaande situaties waarin men met een strengere norm geconfronteerd wordt. 
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5. Mededelingen 

De voorzitter heeft samen met een ander lid een overleg gehad met Zelda Meerdink. Zij is 

beleidsadviseur Welzijn bij Gemeente Uithoorn en volgt Liesbeth van Boom op.  

De voorzitter heeft een rappel gestuurd naar Zelda Meerdink in verband met het Continu 

Onderzoek, wij hebben nog niets vernomen en maart is inmiddels voorbij.  

De kascontrole heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd.  

Wij willen graag de website persoonlijker maken.  

De voorzitter zal nog een mail sturen aan de adviesraden van Diemen en Ouder-Amstel om 

hun te bevragen naar hun ervaring met Duo+. 

 

6. Informatievergaring jeugd/huisvesting/corona 

Er wordt verslag gedaan van het gesprek met Elke Optroot vertegenwoordiger van 
vluchtelingenwerk. Vluchtelingen die in de gemeente Uithoorn komen wonen, worden 
begeleid door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland. Zij bieden 
begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven zij 
voorlichting over en met vluchtelingen. 
Het verslag jeugd zal nog doorgestuurd worden. 
Het is nog niet gelukt om een afspraak met Participe te maken. 
 
 
 
7. Stand van zaken Heidag 
De hei-sessie met de gemeente zal 15 september plaatsvinden. 
Wij zullen met Petra van der Horst, Koepel Adviesraden Sociaal Domein, en 2 mensen vanuit 
de gemeente de dag voorbereiden. 
 
8 Planning komende periode 
De zgn. Denktank gaat met de verzamelde informatie een voorstel voorbereiden t.b.v. onze 
activiteiten de komende maanden. Inbreng op 12 mei.  
 
   
9. Notulen 17 maart 2021/actielijst/activiteitenlijst                                                                                                                                    
De notulen van de vergadering van 17 maart 2021 worden goedgekeurd. 

 

10. Rondvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wij zullen bij het Sociaal Team navraag doen hoe het gaat met HGKM (huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

11. Sluiting 
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