Notulen vergadering 2 december 2020
Plaats: Buurthuis De Ponderosa Uithoorn
Tijd: 19.00 uur
Aanwezig: Anouschka ter Avest, Danielle Oomkens-Scheffer, Henk Plas, Henk de Wit, Jeroen
Houffelaar, Milou Raiman-Vos, Nicolette Posthuma-Langendonk (voorzitter), Carolien van
Lit-Dirks (notulist)
Afwezig: Antoine van Mulukom, Jacinta Güppertz, Pim Boswijk (allen met kennisgeving)
1. Opening
2. Aanbesteding leerlingenvervoer
Het voorstel vanuit de werkgroep wordt besproken en aangevuld. De voorzitter zal een
definitief advies opstellen, maar nog eerst rondmailen.
3. Cliëntervaringsonderzoek WMO
Er zijn wel wat opmerkingen te maken of vragen over te stellen, maar belangrijker is hoe er
met ons advies over het Continu Onderzoek wordt omgegaan. Daarop is nog steeds geen
reactie gekomen. De voorzitter zal nogmaals rappelleren, nu ook bij de wethouder.
4. Reactie op advies over aanbesteding hulpmiddelen
Wij zijn tevreden over deze uitgebreide reactie. Onze reactie/meedenken wordt op
onderdelen op prijs gesteld en zal waarschijnlijk invulling krijgen in het derde kwartaal van
2021.
5. Brief over Verordening bijstelling beslistermijn schuldhulpverlening
Vanaf 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. Daar de gemeente wachtte op de modelverordening van de VNG was
zij niet in staat om volgens ons eerder gemaakte afspraken de wijzigingen en/of nieuwe
verordening ter advies aan ons voor te leggen. Gelet op de gestelde termijnen voor de
vaststelling van de verordening door de gemeenteraad en de ingangstermijn van de nieuwe
wetgeving (1 januari a.s.) was dat in dit geval echter niet mogelijk. De volgende artikelen zijn
gewijzigd.
Het ParticipatiePlatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies.
Contact: info@ppsduithoorn.nl
www.participatieplatformuithoorn.nl

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening
De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a,
eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een
termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste
lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.
Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Uithoorn 2021.
Vanuit de vergadering wordt toch met enige teleurstelling gereageerd nu de gemeente
slechts de wettelijke minimumperiode van 8 weken hanteert.
De voorzitter zal de vergadering van de commissie leven op 3 december hierover
beluisteren en aan de hand daarvan is mogelijk een advies alsnog aan de orde, zij het niet
een officieel advies.
6. Begroting
Begroting wordt goedgekeurd en zal worden ingediend door de penningmeester. De cijfers
voor de jaarrekening zijn er desgevraagd nog steeds niet en verantwoording is nu dan ook
nog niet aan de orde.
7. Mededelingen
Daphne van Woerden en Stijn Roes zullen in de vergadering van februari 2021 aansluiten om
ons bij te praten over de armoedeaanpak.
8. Notulen 7 oktober 2020/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 7 oktober 2020 worden goedgekeurd.
9. Rondvraag
Wij hebben een vraag gehad van Eva Bentz van den Berg, zij is beleidsmedewerker inclusieve
mobiliteit en zij is op zoek naar mensen voor een expertpanel voor deelname aan de RAR
t.b.v. het OV in deze regio:
-Mensen die zelf een vorm van een fysieke of mentale beperking ervaren;
- Mensen die graag oplossingsgericht willen meedenken over hoe we het mobiliteitssysteem
in de Vervoerregio toegankelijker kunnen maken. De voorzitter zal de mail nog even
rondsturen.
10. Sluiting
Het ParticipatiePlatform Sociaal Domein geeft aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd advies.
Contact: info@ppsduithoorn.nl
www.participatieplatformuithoorn.nl

