Notulen vergadering 7 februari 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas (technisch voorzitter), Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Marcel
Zethoven, Maya Fiolet, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk
(voorzitter), Pim Boswijk (notulist),
Afwezig: Wilma van Hoek en Carolien van Lit-Dirks.
Gastspreker:
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Het voorstel Jeroen Houffelaar als nieuw lid van het platform aan te nemen wordt
unaniem aangenomen. Hij heeft veel ervaring binnen het sociaal domein (o.m.
participatie) en is enthousiast en gemotiveerd om plaats te nemen in het platform.
Uithoorn heeft 7,5 miljoen gekregen van het SLS-fonds. Op de site van de gemeente
staat welke projecten hiervoor in aanmerking komen.
Via Marjorie Bulthuis hebben wij vernomen dat het WMO-vervoersaanbod met een
jaar verlengd wordt tot 31-7-2019.
Moet de vraag of het PPSD bekend is in de WMO-enquête blijven staan? Na enige
discussie, is het antwoord “ja”. Van de drie leden die gereageerd hebben waren er
twee voor.
3. Nabespreking debat 29 januari 2018
Er wordt geopperd om een draaiboek te destilleren uit onze ervaringen van de
debatavond. Henk de W zal de opzet maken. De secretaris gaat dit draaiboek
bijhouden en bewaren. We hebben de “journalist” van het Witte weekblad niet
aangesproken op de debatavond. Witte Weekblad is ook van tevoren niet benaderd.
Dat is een keuze geweest, voor volgende keer beide weekbladen benaderen. Artikel
in Nieuwe Meerbode was prima, advertentie ook. Artikel in WW was niet goed, in die
zin dat we werden niet genoemd als organiserende partij. Wij blijven aandacht
vragen voor de toegankelijkheid in Uithoorn, dit kan in het werkplan 2018 als vervolg
van de avond. Het werd als vrij storend ervaren dat het rumoerig was tijdens de
avond, mede door het vele rondlopen met drankjes en hapjes. Misschien toch een
pauze inlassen in het vervolg. Er was een overvloed aan hapjes en drankjes, mag
wel wat minder. Werd ook opgemerkt door sommige gasten. Er waren mogelijk wel
130 mensen aanwezig, er was gecalculeerd voor 70 gasten. De rest komt er dus bij
in de nacalculatie. Men zat dicht op elkaar, dit maakte dat mensen veel met elkaar
praatten. Eigenlijk kan de conclusie zijn dat de ruimte bij Geniet aan de Amstel niet
geschikt is voor een dergelijk aantal. Het is goed dat het sociaal domein middels
deze avond onder de aandacht is gebracht. Het is een succes geweest, veel
aandacht en een hoge opkomst.
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De badges met onze naam worden door de leden zelf bewaard. Is handig als je
ergens het platform moet vertegenwoordigen. . De penningmeester geeft aan dat we
een bijdrage kunnen vragen aan de gemeente vanwege de stevige kostenpost van
de debatavond. We moeten nog het hele jaar doen met ons resterend budget. Er
wordt voorgesteld om jaarlijks een thema- avond te organiseren. Ervaring leert dat
we waarschijnlijk niet echt moeten rekenen op extra gelden vanuit de gemeente.
Het was goed om te zien dat politiek en burgers na afloop met elkaar om de tafel
zaten om zaken te bespreken. Daar kwamen bijvoorbeeld ook Armoedebestrijding en
hangplek voor jongeren nog aan de orde.
Het geluid en licht was top. Foto’s moeten nog bij ons binnen komen.
Aandachtspunt voor volgende bijeenkomst, als we opnameapparatuur gebruiken dan
moet dat van tevoren melden. En alle opnames moeten na 3 maanden gewist
worden, ook van de vergaderingen. Dit in het kader van de nieuwe wet op de privacy,
die ingaat op 25 mei 2018.
De penningmeester vraagt of er nog nota’s zijn, graag opsturen naar hem, hij wil het
afronden.
Een mogelijk nieuwe lid heeft zich gemeld. Er wordt met haar contact opgenomen. In
het kader van de toegankelijkheid gaan wij proberen de gemeente weer zwikproef te
krijgen. Ook daarvoor hebben mensen zich gemeld.
4. Werkplan 2018
Op het werkplan van 2018 kan de Zwikproef.
Communicatie: Uithoornhelpt.nl is in de lucht. Wij zijn niet uitgenodigd voor de
lancering door de gemeente. Jammer.
Wij moeten ook aandacht hebben voor de overige communicatie tussen gemeente
en burgers. Voor wat betreft de communicatie, we onderscheiden:
PPSD-achterban
Gemeente-burgers
Gemeente-PPSD
Als uitgangspunt voor ons werkplan gaan we uit van de volgende thema’s:
- toegankelijkheid
- jeugdzorg
- participatie
- communicatie
- armoede
Verdere suggesties. Benaderen politiek naar aanleiding van hetgeen gezegd (en
vastgelegd) door de politiek.
Iedereen krijgt het verslag van de avond dat is opgetekend.
Voor volgende vergadering, iedereen kijkt het verslag na op speerpunten die we
kunnen opnemen. Het idee is dat we items binnen het sociaal domein gaan
ophangen aan de grotere kapstok van de 5 thema’s. Aan de hand van het schema)
gaan we verder invulling geven.
5. Notulen 10 januari 2018 /actielijst/activiteitenlijst
Notulen 10 januari worden goedgekeurd.
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Actielijst: agendacommissiebijeenkomst blijft doorgaan, al zijn de commissies
opgeheven. Zij kijken zelf naar de noodzaak om bij elkaar te komen. Workshop
omgevingswet vindt (indien mogelijk) plaats op een tussenvergadering, voorstel 22
maart, ’s avonds, 19.00 uur. Komt nog een mailtje over van de voorzitter.
Jan Koningen van de FNV wil komen praten (werk, inkomen en nog iets), De
voorzitter stuurt hierover nog een mail door en we nemen volgende keer een besluit
of dit door moet gaan. Liesbeth Boom van de gemeente wordt uitgenodigd. Omgaan
met persoonsgegevens schuiven we door naar 1 oktober. Doen we ook met bezoek
adviesraad Diemen.
6. Rondvraag
Hoe zit het met de zilveren pluim? Iets voor de jonge mantelzorger? Jongeren willen
niet in de krant. Voorzitter zal Jozine antwoorden, mede vanwege de late
vraagstelling.
Heeft iedereen zijn cadeaubon ontvangen? Ja, dat heeft de voorzitter verzorgd bij het
dankwoord.
De flessen wijn met ons logo zullen door de voorzitter bewaard worden.
Wat doen we met de afspraak met Karin Wolterink? We krijgen de rapporten via de
mail. Vervolgprocessen bespreken met hen op 1 of 7 maart. We kiezen voor 1 maart
en spreken af wie zal deelnemen aan dat overleg.
Advies traplift, voorstel is naar de raad gegaan, moeten we daar nog iets mee? In
principe niet, maar het goedkoop/adequaat predicaat is toch weer niet juist c.q.
consequent toegepast. Voorzitter zal in die zin reageren naar gemeente.
Doen we iets met NL doet als pr-moment? Nee, niet genoeg draagvlak op dit
moment.
Evaluatie vergadering. Tijdsbewaking was prima, we zijn ruim op tijd klaar. Er was
ook minder te bespreken. Vergadering verliep goed. De voorzitter heeft nog wat
vraagtekens bij het technisch voorzitterschap. Volgens de regels doen we dit nu niet
goed. De meesten vinden echter dat de technisch voorzitter ook moet kunnen
meediscussiëren. Volgende keer is Henk de W technisch voorzitter en Maya
tijdsbewaker.
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