Notulen vergadering 7 augustus 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen
Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Wilma van
Hoek, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Pim Boswijk
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.Voorstel commissie communicatie
Het voorstel van de commissie communicatie wordt aangevuld met de volgende tools:
- Wie is de doelgroep
- Wat is de doelstelling
- Informatie ophalen of brengen
- Wat is de planning
- Wie doet wat
- Hoe zijn de financiën geregeld
- Monitor en evaluatie
- Verwachtingsmanagement
3. Wijziging status PPSD
De voorzitter heeft breed uitgezocht wat het inhoudt om een stichting of vereniging te
worden. Aan een vereniging te worden hangen toch te veel nadelen. Besloten wordt om een
brief aan de gemeenteraad te sturen. Sommige leden geven aan om op te stappen als wij
gedwongen worden een vereniging te worden. De beleidsregels van decentrale regelgeving
zal worden rondgestuurd.
4. Evaluatie deelname de KoersPlan S.D. Uithoorn
Esther Sarphatie heeft het PPSD gevraagd om mee te werken aan diverse pilots.
Integrale Toegang, Rek in de Regels, Buurtgezinnen, Buurtgesprek, Sociaal
Ondernemerschap met verdienmodel. De namen zullen worden doorgegeven aan Esther
Sarphatie met het verzoek om meer informatie te geven over de diverse pilots.
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5. Mededelingen
BBQ gaat niet door, er wordt besloten om later dit jaar om uit eten te gaan.
Uitnodiging Liesbeth van Boom voor buffet 2 oktober 2019 (17.30) zullen wij accepteren.
Op 21 september is de vrijwilligersmarkt, wij zullen daarbij aanwezig zijn.
Iedereen doet mee op 3 september, georganiseerd door Stijn Roes, ook hier zullen wij ook
aanwezig zijn. De secretaris mag een nieuwe printer aanschaffen.
6 Werkplan 2019
Geen mededelingen
7. Notulen 3 juli 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 3 juli 2019 worden goedgekeurd.
8.Rondvraag
Koepeladviesraden, er wordt afgesproken dat als er een actueel onderwerp voorbijkomt,
degene het inbrengt in de vergadering.
Voor de rest van het jaar hebben wij geen gasten op de agenda staan.
Als er communicatie is met de gemeente hoort onze secretaris altijd in de cc te staan.
Hadden wij geïnformeerd moeten worden over de Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Uithoorn 2015. De secretaris zal dit navragen.
Wat is de status van Participe? Zijn ze al zelfstandig?
De voorzitter zal wethouder Bouma een vraag stellen over het advies over de verdeling van
de sociale huur.
9.Sluiting.
De volgende vergadering is 4 september 2019
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