Notulen vergadering 7 november 2018
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas (tijdbewaker), Jacinta Güppertz, Jeroen Houffelaar, Maya Fiolet,
Marcel Zethoven, Milou Raiman-Vos (technisch voorzitter), Nicolette Posthuma-Langendonk
(voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Henk de Wit, Pim Boswijk, Wilma van Hoek
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Adviesaanvraag-uitganspuntennotitie contractering WMO-begeleiding
Wij betreuren het dat wij het programma van eisen niet hebben mogen inzien.
Het advies zal na aanvulling worden ingediend en op de website worden geplaatst.
3. Status advies armoede en schulden
Het conceptadvies armoede en schulden wordt goedgekeurd en zal worden ingediend en op de
website worden geplaatst.
4. Mededelingen
Wij uiten onze bezorgdheid over het artikel van de Nieuwe Meerbode van 31 oktober waarin
de begroting van 2019 staat vermeld met een tekort van 1,112 miljoen euro.
De voorzitter meldt dat het voorzittersoverleg een doorstart gaat maken, dat er nog geen
reactie is ontvangen op onze vraag over RAR/vervoer. Ook op onze vraag over de geruchten
dat er een Febo-vestiging zou komen op Zijdelwaard is nog geen antwoord ontvangen.
5. Concept jaarverslag 2017
Onderwerp wordt wederom verschoven naar een volgende vergadering als de voorzitter ook
weer aanwezig kan zijn.
6. Concept financiële verantwoording 2017
Onder voorbehoud dat er een kascontrole wordt gehouden met positief resultaat door de
kascommissie, is het concept financiële verantwoording 2017 goedgekeurd.
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7. Kascontrole
Deze zal plaatsvinden voor de volgende vergadering van december 2018.
8. Update werkplan 2018
Een versie van het werkplan zal op onze website worden geplaatst. Net als het advies over de
toegankelijkheid en ons advies over de armoede.
9. Notulen 3 oktober 2018 /actielijst/activiteitenlijst
Notulen van 3 oktober 2018 worden goedgekeurd.
10. Rondvraag
Als mocht worden besloten dat het PPSD een stichting moet worden, dan zijn enkele leden
niet meer beschikbaar voor het PPSD.
11. Sluiting
Volgende vergadering 6 december 2018
Technisch voorzitter Henk Plas
Tijdsbewaking Pim
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