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Notulen vergadering 1 november 2017 
Plaats: Restaurant Geniet aan de Amstel 
Tijd: 19.00 
 
Aanwezig: Henk Plas, Henk de Wit, Jacinta Güppertz. Marcel Zethoven, Milou 
Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk, Pim Boswijk, Wilma van Hoek en 
Carolien van Lit-Dirks. 
 
Afwezig: Maya Fiolet 
 
Gastspreker: Jozine Lurvink, beleidsambtenaar 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jeroen Grotenhuis 
heeft besloten niet door te gaan als lid van de PPSD. 
 
2. Uitslag enquête Uithoorn voor Elkaar (Jozine Lurvink) 
De enquête is niet van de gemeente maar van Uithoorn voor Elkaar. 
De nulmeting wordt gedaan op basis van deze enquête, 
Er hebben 1024 mensen deelgenomen aan het interview dat is ongeveer 4 % 
procent van de totale bevolking van Uithoorn. Uithoorn telt op het moment 29.181 
inwoners*. De enquête is in het Nederlands aangeboden, de inwoners die het 
Nederlands niet machtig zijn hebben deze enquête misschien om deze reden niet 
kunnen invullen. Hoe kan er bij een volgende enquête ook deze groep worden 
betrokken? Niet iedere inwoner van Uithoorn heeft toegang tot internet, in de 
Europarei blijkt dit zelf 23% te zijn. Huis aan huisbladen blijven een grote 
informatiebron. 
Is de leeftijd onder de geïnterviewde personen wel representatief? 
Is het een idee om voortaan ook op scholen jongeren over dit onderwerp te 
interviewen? 
Wat valt op: 
86 % is niet bekend met welzijnswerkers. 
Inwoners willen elkaar wel gezelschap bieden maar geen verzorgingstaken op zich 
nemen. 
Inwoners van Thamerdal en Europarei hebben meer behoefte aan gezelschap en 
voelen zich onveiliger dan de rest van Uithoorn. 
Ondersteuning wordt eerst gezocht bij professionals i.p.v. in het eigen netwerk. 
Uithoorn voor Elkaar gaat met Ria Zijlstra verder praten over het beleid n.a.v. deze 
enquête die dan in het koersprogramma van 2018 kunnen worden meegenomen.  
Wij vragen of het een idee is om de uitslag te delen via next door?  
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Pilot activeer jezelf (Jozine Lurvink) 
70 % van de doelgroep heeft een arbeidsbeperking en kan via I-match geholpen  
 
 
worden. De overige 30% is heel divers. 27 mensen uit deze groep zullen deelnemen  
aan de Pilot activeer jezelf.  Doel om de deelnemer langdurig te ondersteunen.  
Er worden plekken beschikbaar gesteld, er wordt een match gemaakt en de persoon 
wordt begeleid. Er is één aanspreekpunt. 
Wanneer is het een succes dat er een transformatie plaatsvindt zodat het geen pilot 
meer is maar een definitieve vorm krijgt? Als er beweging en ontwikkeling is? Jozine 
zal de concrete onderbouwing toesturen. Wordt er een VOG aangevraagd als 
iemand bv bij een sportclub gaat werken? Worden deze kosten door de gemeente 
vergoed? Jozine komt op onze diverse vragen terug. 
Wij willen graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten.  
Wij besluiten geen advies uit te brengen, wij willen nog wel graag een terugkoppeling 
van Jozine op de vragen die wij hebben gesteld. 
 
3. WMO- enquête 
WMO-commissie gaat contact opnemen met Marjorie Bulthuis om vragen te stellen 
over de uitslag van de WMO- enquête. WMO-commissie stuurt ons nog de 
onderliggende stukken. 
 
4. Notulen /besluiten/afspraken/actielijst 
De notulen van de vergadering van 4 oktober 2017 worden goedgekeurd. 
 
5. Voorbereiding evaluatie 21 november 2017 bij Inner Art 
Enquête is rondgestuurd, graag invullen voor 10 november. Esther Anker en Yvonne 
Steemers zullen de avond verzorgen. 
 
6. Stemming over Preadvies regionale aanbesteding trapliften 
De voorzitter zal het advies uitbrengen. 
 
7. Terugkoppeling werkgroepen 
Gemeenteraadsverkiezingen: Cindy Pieterse zal 29 januari 2018 de presentatie 
verzorgen. Er zal een debat tussen de politieke partijen, burgers, organisaties en ons 
platform plaatsvinden. 
De taken worden verdeeld. Zie actielijst. 
 
8. Mededelingen 
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De organisatie die wij gevraagd hebben naar een cursus over de Omgevingswet 
blijkt tot nu toe eigenlijk alleen workshops/cursus aan organisaties en gemeentes te 
geven. Men vindt het echter wel een uitdaging ook voor adviesraden een dergelijke  
 
 
cursus te geven. Gaan hier in december aan werken. Wordt dus volgend jaar qua 
invulling. 
Margriet de Kruijf van de gemeente Uithoorn gesproken over Communicatieplan rond 
Sociaal Loket. Het gaat hier om een brede invulling van dit begrip. Aan de bestaande  
 
 
website van de gemeente zal een link naar het SL worden aangebracht waar alles 
van het Sociale Domein moet kunnen worden opgezocht. Voor de testdagen van  
de nieuwe website zullen wij worden uitgenodigd.  
De burgemeester is uitgenodigd om bij ons langs te komen. 
Er zijn vijf sollicitanten, zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op 22 
november 2017. 
 
9. Rondvraag 
De voorzitter zal deelnemen aan het voorzittersoverleg en een vraag die dan 
behandeld zal worden is, hoe is de inspraak geregeld binnen de gemeente van 
ouders over jeugdvoorzieningen. Hoe is dit in Uithoorn geregeld? 
 
10. Sluiting 
 
 
 


