Notulen vergadering 8 januari 2020
Plaats: Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00u.
Aanwezig: Danielle Oomkens-Scheffer, Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz (technisch
voorzitter), Jeroen Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk
(voorzitter), Pim Boswijk, Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig: Antoine van Mulukom
1. Opening
2. Welkom nieuwe leden
Wij verwelkomen Danielle Oomkens, helaas is Antoine van Mulukom verhinderd.
3. Concept werkafspraken
In deze werkafspraken gaan we nader in op gemaakte afspraken tussen gemeente Uithoorn
en het Participatieplatform Sociaal Domein Uithoorn (hierna: PPSD). De werkafspraken zijn
gemaakt op basis van artikel 6 van Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo,
Participatiewet, Jeugdwet) Uithoorn 2015. Het concept door de gemeente aangeleverd,
behoeft nog enige bijstelling en aanvulling. Twee leden zullen dit verder uitwerken.
4. De Koepel
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een
vereniging van lokale adviesraden. De Koepel richt zich op verbreding van het werk van
adviesraden van Wmo naar het complete sociale domein. De Koepel focust zich op lokaal
met van daaruit verbreding naar wijkgericht en regionaal werken. Elk van ons heeft nu in
principe digitaal toegang tot alle informatie van De Koepel en zal zijn/haar voorkeuren aan
de voorzitter doorgeven voor wat betreft de Advieswijzers die zijn opgesteld. Dit om zo tot
een top-3 te komen waarvan dan kan worden bezien wat dat voor ons advieswerk kan
betekenen.
Enkele onderwerpen passeren al de revue:
Blijversregeling, Omgevingswet, Jongerenparticipatie, Verward in de Wijk, Ontschoten van
budgetten, Ongevraagd Adviseren.
5. Aanhoudende klachten WMO-vervoer
In de volgende vergadering komen we hierop terug omdat er steeds maar klachten blijven
binnenkomen. De voorzitter zal contact opnemen met de klachten-coördinator om deze uit
te nodigen voor onze vergadering en om de klachtenrapportage dan wel de
managementrapportage op te vragen. Automaatje is een doorslaand succes en kan daarmee
geduid worden als teken van onvrede met het WMO-vervoer.
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6. Vergaderschema
Het voorstel om de vergadering op een andere dag te houden wordt niet aangenomen.
De voorzitter zal een nieuw vergaderschema opstellen.
7. Communicatieplan werkgroep
Plan wordt goedgekeurd en zal verder worden uitgewerkt door de werkgroep, beginnend bij
invulling van een “wist u dat?”.
8.Training adviseren kan je leren
Deze zal gegeven worden door Petra van der Horst van De Koepel, 7 april, aanvang 09.30u.
Locatie moet nog worden afgesproken.
9. Planning kascontrole
Twee leden zullen de kascontrole uitvoeren.
10. Mededelingen
Het verslag van de bijeenkomst van Stijn Roes over armoede, Iedereen doet mee, zal worden
rondgestuurd.
Wij willen Uithoorn voor Elkaar uitnodigen voor de vergadering van maart 2020.
Chris Maas, verbonden aan DUO+ en verantwoordelijk voor openbare ruimte in onze
gemeente, zal onze vergadering van februari 2020 bijwonen op diens verzoek.
De voorzitter zal een overzicht opvragen over de planning van Q1. Wij willen met Mehtap
Özaltun in gesprek over het resultaat van het cliëntentevredenheidsonderzoek; de voorzitter
zal via Liesbeth van Boom een afspraak maken.
De voorzitter en secretaris zullen een sollicitatiegesprek houden met de nieuwe kandidaat.
11. Notulen 4 december 2019/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 4 december 2019 worden goedgekeurd.
12. Rondvraag
De voorzitter vragen stellen aan de wethouder over WMO-tekorten.
13.Sluiting.
De volgende vergadering is 5 februari 2020.
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