Notulen vergadering 9 januari 2019
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Henk Plas (technisch voorzitter) Henk de Wit, Jacinta Güppertz, Jeroen Houffelaar,
Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Pim Boswijk, Wilma van
Hoek,
Carolien van Lit-Dirks (notulist).
Afwezig:
1. Opening
De technisch voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
29 januari zal er een overleg zijn met de gemeente over toegankelijkheid, 4 leden zullen
daarbij aanwezig zijn.
De voorzitter zal nogmaals de gemeente benaderen met vragen over de eventuele komst
van een FEBO op het Zijdelwaardplein.
3. Terugblik 2018
Wij zullen in de vergadering van februari 2019 terugblikken op 2018. Een aantal leden zal
hiervoor een format schrijven.
4. Update adviesaanvraag m.b.t. aanbesteding woningaanpassing.
Wij zullen geen advies uitbrengen omdat wij nu en in de toekomst niet zullen adviseren op
een uitgangsnotitie. Onze voorzitter zal een mail sturen naar Liesbeth van Boom inzake ons
standpunt m.b.t. het uitbrengen van een advies.
5. Uitganspuntennotitie contractering WMO-begeleiding
Advies is uitgebracht op 20 november 2018.
6. Patstelling inzake afhandeling financiën PPSD
De voorzitter heeft met de wethouder Ria Zijlstra gesproken. De wethouder had zicht niet
gerealiseerd wat de consequenties zijn als wij een verenging of stichting zouden moeten
worden. De gemeente zal nog met een officiële reactie komen. Uit het gesprek bleek dat de
gemeente zeer graag wil samenwerken met het PPSD. Ook is ons gevraagd plaats te nemen
in een toekomstige denktank.
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7.Reactie uitgebrachte advies op de nota armoede en schulden
Wij hebben de reactie gelezen en akkoord bevonden.
8. Herziening van de huidige afspraken over woonruimteverdeling
In een mail van 20 december 2018 is door Astrid de Bruijn van de gemeente Uithoorn
gevraagd mee te denken. Samen met de corporaties wordt daarom gewerkt aan een
voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling. Dit moet uiteindelijk resulteren in een
nieuw systeem voor de verdeling van woonruimte, dat er -beter dan het huidige systeem
voor zorgt dat de woning terecht komt bij degene die deze het hardst nodig heeft. In dit hele
traject kunnen de individuele gemeenten op zeker moment (lokale) belanghebbenden
betrekken om hun ideeën te horen over dit onderwerp. Wij hebben aangeven hier graag aan
deel te nemen. 4 leden hebben zich opgegeven, wij wachten op de officiële uitnodiging later
dit jaar.
9.Jaarverslag 2017
Tot 27 januari heeft ieder lid de tijd om het concept jaarverslag 2017 aan te laten passen.
De definitieve versie zal in de vergadering van februari besproken worden en hierna zal het
jaarverslag 2017 op de website geplaatst worden.
10. Notulen 6 december 2018 /actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 6 december 2018 worden goedgekeurd.
11. Rondvraag
Declaraties kunnen nog deze week ingediend worden. Het starten van Automaatje binnen de
gemeente Uithoorn wordt als een groot succes gezien. Ritten buiten de gemeente zijn ook
mogelijk, mits daar een vrijwilliger voor gevonden wordt. Misschien kunnen wij een vacature
plaatsen bij het steunpunt vrijwilligersmarkt om nieuwe leden te werven voor het PPSD.
Voor een van de volgende vergaderingen willen wij graag Claudia Pranger van het Taalhuis
Uithoorn uitnodigen.
12. Sluiting
Volgende vergadering 6 februari 2019
Technisch voorzitter Henk de Wit
Tijdsbewaking Jacinta Güppertz
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