Notulen vergadering 7 maart 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit (technisch voorzitter), Jacinta Güppertz, Marcel
Zethoven, Maya Fiolet (tijdbewaker), Milou Raiman-Vos, Nicolette PosthumaLangendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Carolien van Lit-Dirks (notulist)
Afwezig: Wilma van Hoek en Marcel Zethoven
Gastspreker: Liesbeth van Boom is verhinderd.
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Liesbeth van Boom
Helaas is Liesbeth van Boom verhinderd. Een dringende vergadering heeft haar
aandacht nodig.
3. Jeroen Houffelaar
Wij maken nader kennis met Jeroen Houffelaar. Zijn foto zal op de website geplaatst
worden.
4. Mededelingen
22 maart zullen wij een workshop Omgevingswet volgen, deze begint om 19.00 uur
en duurt tot 21.00 in Geniet aan de Amstel.
Er is een gesprek geweest met Robert Wesselink en Karin Woltering over het
armoedebeleid en het klantentevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening van de
gemeente Uithoorn. Er wordt gewerkt aan een nieuw armoedebeleid. Uithoorn scoort
minder dan het landelijk gemiddelde qua armoede.
Het was een erg positief gesprek. Robert en Karin hebben onder andere met diverse
scholen en met ons gesproken en alle informatie wordt meegenomen om een nieuw
beleid te maken waarbij veel meer aan de voorkant aandacht is voor armoede. De
klantmanagers zullen extra bijgeschoold worden om een betere ondersteuning te
kunnen bieden.
Het verslag van de debatavond 29 januari 2018 zal op de website geplaats worden.
De penningmeester vraagt om de onkosten maandelijks te declareren. De gemeente
heeft nog steeds problemen met het op tijd betaalbaar stellen van onze facturen en
die van derden. Penningmeester en voorzitter hebben n.a.v. o.a. de laatste
mededeling over de financiële afhandeling van 29/01 jl. een gesprek gehad met
wethouder en ons contactpersoon. Tot op heden naar aanleiding daarvan niets
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vernomen. De voorzitter zal nogmaals contact leggen met de gemeente om dit te
rappelleren.
Het jaarverslag zal door de voorzitter eerst worden rondgestuurd voor dat het naar de
gemeente zal worden opgestuurd. Streefdatum is 1 april 2018. Het verslag van de
debatavond 29 januari 2018 zal op onze website gepubliceerd worden. De
raadsleden worden hiervan in kennis gesteld.
5. Werkplan 2018
Als uitgangspunt voor ons werkplan gaan we uit van de, in lijn met de
verkiezingsavond, volgende thema’s:
- toegankelijkheid
- jeugdzorg
- participatie
- communicatie
- armoede
Verdere suggesties. Benaderen politiek naar aanleiding van hetgeen gezegd (en
vastgelegd) door de politiek.
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. In groepjes worden de volgende thema’s uitgewerkt.
Toegankelijkheid en jeugdzorg worden deze avond voorbereid en zullen in de
volgende vergadering verder besproken en waar mogelijk vastgesteld worden. De
andere onderwerpen zullen daarna op gelijke wijze behandeld worden.
5. Notulen 7 februari 2018 /actielijst/activiteitenlijst
Notulen van 7 februari 2018 worden goedgekeurd.
6. Rondvraag
18 april 2018 zal er een tussenvergadering zijn.
Volgende vergadering zal Marcel de technisch voorzitter zijn en Milou tijdsbewaker.
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