Notulen vergadering 4 oktober 2017
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel
Tijd: 19.00
Aanwezig: Nicolette Posthuma-Langendonk, Wilma van Hoek, Maya Fiolet, Milou
Raiman-Vos, Henk de Wit, Marcel Zethoven, Henk Plas, Pim Boswijk en Carolien
van Lit-Dirks.
Afwezig: Jacinta Güppertz, Jeroen Grotenhuis
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen /besluiten/afspraken/actielijst
De notulen van de vergadering van 6 september 2017 worden goedgekeurd.
3. Terugkoppeling werkgroepen
*Commissie politieke partijen
Het politiek café zal plaatsvinden op 29 januari 2018 in Geniet aan de Amstel. Er
wordt een spreker/discussieleider ingehuurd en er zal een advertentie in de krant
geplaatst worden. Iedereen wordt gevraagd zich aan te sluiten bij de
voorbereidingen. Financieel is er een fiat voor de te nemen stappen.
*Commissie communicatie
Aanstaande zaterdag 7 oktober 2017 van 12.00 tot 14.00 uur zullen wij een kraam
hebben op de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis van Uithoorn. De flyer is helaas
niet af. Deze zal alsnog afgemaakt worden en rondgestuurd worden ter goedkeuring.
Een nieuwere versie van de flyer zal vóór het politiek café van 29 januari, gemaakt
worden; de werkgroep communicatie zal dit verzorgen, evenals de visitekaartjes en
eventueel een banner. Er wordt besloten dat wij voorlopig ons huidig mailadres
zullen handhaven.
*Commissie Jeugd
Er is contact geweest met Joris Bakker, over de jeugdroute 2018, in november en in
januari is er een vervolgafspraak.
Praktijkschool Uithoorn geeft aan dat er per jaar 2 jongeren zijn die geen
vervolgopleiding, werk of stage hebben. In het verleden werden deze jongeren
begeleid door Ons Tweede Thuis, echter is dit wegbezuinigd door de gemeente en
wordt het nu door de jobcoaches van de gemeente opgevangen.
Bij ons bezoek aan de politie hebben wij de wijkagenten Dennis en Jeroen
gesproken. Het probleem met jongeren in Uithoorn valt erg mee. Wel ontbreekt er
een hangplek voor jongeren. Thamen ondervindt wel problemen met de jeugd en wil
heel graag van gedachten wisselen met de commissie Jeugd. De commissie Jeugd
gaat dit verder uitwerken en zal Thamen en mevrouw Ria Zijlstra uitnodigen voor een
overleg.
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4. Budgetaanpassing en begroting 2018
Beide voorstellen worden goedgekeurd. De penningmeester zal eerst de
budgetaanpassing insturen en pas daarna, maar vóór 1 november, de begroting
2018.
5. Ongevraagd advies vanuit de WMO
Er wordt later teruggekomen op het ongevraagd advies vanuit de WMO.
6. Mededelingen
-Liesbeth Boom zal Valerie van de Berg vervangen als aanspreekpunt voor
inhoudelijke, ambtelijke zaken. Waar het zaken voor B&W betreft blijft Valerie
aanspreekpunt.
-Verslag groot Amsterdam: het overleg werkbedrijf Groot-Amsterdam is ter ziele. Had
geen meerwaarde meer.
Onze voorzitter is wel gevraagd om een netwerkbijeenkomst op te starten t.b.v.
(brede) adviesraden van de betrokken gemeenten rond Amsterdam. Zij zal dat in
2018 oppakken. Hier kunnen dan meer zaken aan de orde komen dan alleen werk
en participatie.
-Er is gesproken met Valerie van de Berg en de volgende afspraken zijn gemaakt:
*Beleidsstukken en verordeningen, voorzien van een voorblad, worden 6 tot 8 weken
van tevoren aan ons voorgelegd.
*Bij niet officiële vragen hoort ook een termijn en wij bepalen aan de hand van onze
werkdruk of wij tot een advies komen.
*Willen we t.z.t. resultaten monitoren, dan zullen we al tegelijk bij ons advies dit
moeten aangeven, zodat mogelijk een en ander geregistreerd gaat worden. Achteraf
gegevens boven water halen is praktisch onmogelijk.
*Uithoorn heeft geen inzicht in klachten, wel in aantallen maar niet op inhoud. Als
voorbeeld het schoolvervoer, als je niet weet wat de klachten zijn hoe kan je dan er
beleid op voeren? Een klacht geldt pas als het schriftelijk binnen komt, niet als je
contact hebt met een medewerker.
-Naar aanleiding van contact binnen de commissie WMO wordt de voorzitter verzocht
contact op te nemen met Jeroen Grotenhuis.
-Onduidelijkheid over de crisisopvang in het Karel Van Manderhof. Uithoorn heeft
aanbesteding niet getekend. Aalsmeer en Amstelveen hebben het wel getekend. Er
maken mensen uit andere gemeente nu gebruik van en niet de inwoners van
Uithoorn. De voorzitter zal dit navragen bij de wethouder.
7. Rondvraag
Evaluatie o.l.v. Esther Anker en Yvonne Steemers zal op 21 november plaatsvinden
bij Inner-Art. Begin 17.30u.
8. Sluiting
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