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Aanwezig: Bill Admiraal, Fred Chevalking, Peter Hubers (vanaf 15.00), Marga van Beek, Alie Stapel, 
Diana le Cuivre, Gerda Polman, Gerard Miltenburg, Marian Sanders, Riet Kolk,  Annet Leemans, Omran 
Baikari (tot 16.00) en Gineke van Polvliet (notulist) 
 
Afwezig (met bericht): Leendert van de Merbel, Serge Kaan (gemeente) 

 
Gemeente: Joke Moolhuizen,  Renee van Vlaardingen, Floor Gordon en Marijn van Ballegooijen 

 
Voorzitter: Bill Admiraal 
 

1. Opening en mededelingen 

Bill heet iedereen van harte  welkom 

Vaststelling verslag 23-08-2022 en de laatste actielijst augustus ’22 

De notulen van 23 augustus 2022 en actielijst zijn vastgesteld.  

Vergaderdata 2023 

De vergaderingen vinden maandelijks plaats op een dinsdagmiddag om 13.30 in het gemeentehuis 

van Amstelveen op de volgende data: 

24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 25 juli, 29 augustus, 24 oktober, 21 

november en 19 december.  

Joke heeft de kamer met uitzicht op de Poel gereserveerd voor alle vergaderdata. 

 

Ingekomen stukken: 

- 13-9-2022 reactie op PSD advies uitvoering CUP 

 

Uitgaande stukken:  

- 24-08-2022 ongevraagd advies Coalitieakkoord 2022-2026  

 

Persberichten: 

17-08-22 Verblijfsruimte Oekraïners Kronenburg in gebruik 

24-08-22 Financiële compensatie voor parkeervergunningen voor onderwijs en politie 

21-09-22 Schoolroutes onder de loep voor veiligheid 

21-09-22 Bibliotheek Amstelveen dementievriendelijk 

21-09-22 Extra subsidie Voedselbank vanwege energiearmoede 

 

 N.a.v. het persbericht “Schoolroutes onder de loep voor veiligheid” wordt opgemerkt dat ook 

rondom de scholen onveilige situaties ontstaan doordat ouders hun kinderen voor de deur van 

de school afzetten. De scholen ondernemen diverse acties om deze onveilige situaties te 

beperken. De werkgroep Jeugd zal dit punt mee nemen in hun maandelijks overleg met de 

ambtenaren Jeugd.        Actie Fred en Marian 

 

2. Renee van Vlaardingen Update Sociaal Domein en evt. nog openstaande actiepunten 

- Aantal FTE die ingevuld zou moeten worden door mensen met een beperking. 

Binnen de gemeente zou 35 FTE ingevuld moeten worden door mensen met een beperking. 

Momenteel is dit 21 FTE. De organisatie AM Match die schoonmaakwerk verricht wordt niet 

meegenomen bij deze telling omdat deze mensen niet in dienst zijn van de gemeente. Er is een 

scan uitgevoerd in hoeverre de gemeente Amstelveen inclusief is.  
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De PSD gaat nadenken of ze ten aanzien van deze informatie een vervolgactie zal ondernemen. 

           Actie: DB 

De PSD geeft aan dat ze graag op de hoogte gehouden wil worden over de voortgang. 

           Actie: Renee 

- Energietoeslag 

Op dit moment hebben 2541 toekenningen plaatsgevonden, waarvan 751 individuele aanvragen. 

Er zijn ca. 1000 aanvragen in behandeling. De ervaring leert dat 20 % van de aanvragen niet 

gehonoreerd wordt. De wachttijd op een antwoord is momenteel 12 weken. 

Vanuit de PSD wordt opgemerkt dat aanvragers hele lange tijd in onzekerheid zitten omdat ze niet 

weten of de aanvraag is binnengekomen. De vraag aan de gemeente is om een 

ontvangstbevestiging te sturen als er een (aan-)vraag is binnen gekomen.  Het beeld is dat dit niet 

alleen bij de energietoeslag speelt maar bij meerdere typen aanvragen. Als je aan de balie iets 

inlevert krijg je een ontvangstbevestiging mee, maar bij digitale aanvragen is dat soms anders. Het 

systeem voor meldingen over de openbare ruimte werkt wel heel goed, misschien valt daar iets 

van te leren.      Actie: Renee 

Dit zou ook aansluiten bij het verminderen van de kloof tussen de burger en overheid. Ook in het 

College Uitvoeringsprogramma (CUP) is aangegeven dat dit een van de speerpunten is.  

Volgend jaar kunnen inwoners weer een verzoek doen voor een energietoeslag. De vraag van de 

PSD is of het mogelijk is volgend jaar deze ontvangstbevestigingen wel te sturen. Actie: Renee  

Aanvulling Serge Kaan: De inzet is om zoveel als mogelijk huishoudens die eerder de 

energietoeslag kregen automatisch uit te betalen.  Er zal nog nagegaan worden of er aanpassingen 

in de aanvraagprocedure  volgend jaar nodig       Actie: Serge 

De vraag van de PSD is om  inwoners die afgewezen zijn, omdat ze net boven de inkomstennorm 

zitten, toch enige ondersteuning te bieden. Renee wijst op de mogelijkheid om een aanvraag te 

doen voor bijzondere bijstand.  De vraag van de PSD is of deze mogelijkheid ook in de 

afwijzingsbrief wordt genoemd. Het dagelijks bestuur van de PSD gaat nadenken of ze een 

ongevraagd advies hierover gaat uitbrengen.      Actie: DB 

- Samenwerking met GGZ inGeest 

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) staat dat de gemeente meer wil doen voor mensen 

met psychische problemen. Vaak hebben inwoners met psychische problemen op meerdere 

terreinen problemen. Denk aan bijvoorbeeld schuldenproblematiek, geen of zeer beperkte 

zinvolle dagbesteding en/of ze zitten in een sociaal isolement. Balans en GGZ inGeest onderzoeken 

nu hoe de ondersteuning van GGZ cliënten met schulden verbeterd kan worden door meer samen 

te werken.   

Momenteel wordt door Participe en GGZ inGeest onderzocht hoe ze de GGZ in de wijk gestalte 

kunnen geven. Het doel is om de problemen eerder in kaart te kunnen brengen en zo eerder in te 

kunnen grijpen.  

- Vervanger van Marijke Bergh m.b.t. Welzijn en Preventieve zorg 

Het is voor de PSD onduidelijk wie na het vertrek van Marijke het aanspreekpunt is. Joke zal dit 

uitzoeken.            Actie: Joke 

- Aantal meldingen die genoemd worden op de website 

Alie merkt op dat er op de website van de gemeente staat dat er 1500 meldingen van overlast zijn 

gemeld en vraagt zich af om wat voor meldingen het gaat. Er worden over en weer wat vragen 

gesteld. Alie zal uitzoeken waar ze deze informatie heeft gelezen  en van wie het afkomstig was.  

           Actie: Alie 

3. Bespreekvoorstel inrichting gemeentehuis  
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Riet heeft op verzoek van de werkgroep “Inclusie, iedereen doet mee” een notitie gestuurd naar 

de PSD met het verzoek om een ongevraagd advies uit te brengen m.b.t. de herinrichting van de 

hal van het gemeentehuis. Deze werkgroep heeft een aantal maanden geleden voorlichting en een 

rondleiding gekregen van de heer Hans Schekermans. N.a.v. deze presentatie heeft de werkgroep 

een aantal aanbevelingen gedaan. De heer Schekermans heeft toen extra geld gevonden om een 

aantal verbetervoorstellen te realiseren. Zowel de werkgroep “Inclusie, iedereen doet mee” als de 

PSD zijn blij dat er nu voor mensen met een beperking toch een aantal verbeteringen wordt 

aangebracht. Echter n.a.v. deze casus kan geconcludeerd worden dat Inclusie bij de 

oorspronkelijke plannen niet is meegenomen door de opdrachtgever en de architect. Een gemiste 

kans 

De PSD gaat akkoord met het verzoek van deze werkgroep om een ongevraagd advies uit te 

brengen.           Actie: Bill  

Punten die in dit ongevraagd advies aan de orde komen zijn: 

- Meer kleur-contrasten voor slechtzienden 

- Stoelen met een leuning voor o.a. senioren om makkelijker op te staan. 

- Display voor brochures en de plek waar ze komen te staan. Uit onderzoek is namelijk gebleken 

dat 20% van de bevolking niet digital vaardig is, dus brochures blijven nodig. 

- De rolstoelbalie op een direct zichtbare plek bij entree. 

 

4. Marijn van Ballegooijen en kennismaking Floor Gordon en visie op participatie 

Bill heet de beide wethouders van harte welkom. Op 24 augustus heeft de PSD een ongevraagd 

advies uitgebracht betreffende het Coalitieakkoord 2022-2026. De reactie die de PSD heeft 

ontvangen n.a.v. dit advies was erg vlak. Floor betreurt het, dat dit zo is ervaren. N.a.v. het  

Coalitieakkoord heeft het College veel reacties ontvangen. Daarom is ervoor gekozen om een 

zakelijke reactie te versturen om daarna op zo kort mogelijk termijn kennis te maken met o.a. alle 

formele advies- en wijkorganen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om kennis te maken met elkaar. 

Er volgt een kennismakingsronde met alle aanwezigen. 

Floor introduceert zichzelf. Zij heeft o.a. participatie in haar portefeuille. Daarnaast neemt zij de 

portefeuille onderwijs waar i.v.m. het zorgverlof van haar collega Frank Berkhout. Marijn vervangt 

Frank op het gebied van Jeugd. De portefeuille participatie is nieuw voor Floor. Floor vraagt aan 

de PSD waar de leden het meest trots op zijn. 

Dat is het feit dat de PSD gezien wordt door de gemeentelijke organisatie, de prettige en 

constructieve contacten met de beleidsambtenaren en de wethouders. Marijn vult aan dat de 

samenwerking erg goed loopt en dat de PSD veelal meegenomen wordt in het co-adviseren vooraf. 

Dit staat los van de mogelijkheid om aan het eind van het traject een officieel advies uit te brengen. 

Floor geeft aan dat zij deze ervaring van co-adviseren in het begin van een traject ook als erg prettig 

en productief heeft ervaren. 

 

Op verzoek van de PSD zal op korte termijn met Floor gekeken worden naar de Participatie 

verordening en de verdeling van de zetels. 

Marijn geeft aan dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Aan de ene kant zijn er nog een aantal 

lopende trajecten en daarnaast wordt de gemeente ingehaald door crises zoals 

kinderopvangtoeslagaffaire, energietoeslag, statushouders en inburgering, de krapte op de 

arbeidsmarkt etc. Deze trajecten zullen ook volgend jaar veel aandacht vragen.  

 

De PSD geeft aan dat zij het zicht kwijt is van een aantal lopende trajecten. 
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Ook in het Coalitieakkoord “Warm hart voor Amstelveen” wordt de kloof tussen burgers en 

overheid genoemd. Zo ervaart de PSD regelmatig dat de inwoners, niet of nauwelijks geïnformeerd 

worden over aanvragen en mogelijkheden. Eerder is in deze vergadering al aan de orde gekomen 

dat een simpele ontvangstbevestiging van een aanvraag niet standaard wordt verstuurd.  

 

Voor de komende periode zijn er vier hoofdthema’s: 

- Aandacht voor inwoners en ondernemers die het financieel zwaar hebben. Hierbij wordt ook 

gedacht aan culturele instellingen, sportverenigingen etc. Er wordt momenteel nagedacht 

over een fonds met daarbij de richtlijnen en procedure, communicatie etc.  

- Aandacht voor vergrijzing in de stad. Er wordt in samenspraak met partners in de stad een 

breed actieplan ontwikkeld hoe er beter omgegaan kan worden met vergrijzing en dementie. 

Waarbij ook aandacht is voor de dementie vriendelijke samenleving.  

- Aandacht ondersteuning GGZ problematiek. Het is een gegeven dat mentale gezondheid een 

onderschat probleem is. Om de mentale gezondheid te verbeteren zal naast het verstrekken 

van een pil, goed gekeken gaan worden of er sprake/behoefte is aan ondersteuning in 

schuldhulpverlening, goed vervoer, maatjes, dagbesteding etc.  

- Aandacht voor de menselijke maat en nadenken met de uitvoeringsmedewerkers. Marijn 

erkent dat er op dit thema nog veel winst is te halen bij de ambtenaren. Er zal breder 

nagedacht moeten worden wat “klantvriendelijkheid” betekent. Dat is o.a. bereikbaarheid, het 

aanbieden van een kopje koffie, uitzondering maken op bestaande regels. Dus niet alleen 

kijken naar knelpunten die mensen hebben maar ook de samenhang herkennen en oppakken. 

Maar ook hoe wordt het nieuws gebracht, wat betekent dit voor een inwoner. Voor 

medewerkers kan dit een goed leermoment en uitdaging zijn.  

 

Floor moet de vergadering verlaten i.v.m. een andere afspraak. Marijn blijft om andere thema’s te 

bespreken met de PSD. 

 

De PSD is blij dat de menselijke maat één van de speerpunten zal zijn voor de komende periode. 

In o.a. dit overleg is dit onderwerp ook al een paar keer aan de orde gekomen.  Marijn geeft aan 

dat de gemeente nu nog niet voldoende  grip heeft op wachttijden.  

 

De PSD geeft ook aan dat ze onvoldoende weet wat er speelt en dat het niet altijd duidelijk is wat 

een speerpunt is en hoe het ene speerpunt zich verhoudt met een ander speerpunt. Sommige 

speerpunten lijken in de mist te verdwijnen. Vier jaar geleden is de notitie Sociaal Domein 

gemaakt. Er zijn toen doelen gesteld die gekoppeld werden aan beleid. Tevens was er sprake van 

een dashboard die het proces moest bewaken. Voor de PSD is het onduidelijk wat de stand van 

zaken is m.b.t. de speerpunten die in deze notities zijn benoemd en hoe het zit met de samenhang. 

 

Marijn geeft aan dat er momenteel wel heel veel crises zijn en dat niet alle vacatures opgevuld 

kunnen worden. Daarom worden ambtenaren van andere afdelingen aangetrokken om deze 

afdeling te ondersteunen. 

 

De vraag van de PSD is of de waarnemende wethouders Jeugd en Onderwijs genoeg kunnen 

inbrengen m.b.t. budgetverdeling en de uitvoering van de plannen. Marijn geeft aan dat hij het 

dossier en de bijeenkomsten volgt. Het Rijk is bezig met het ontwikkelen van een plan om de 
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Jeugdzorg beter en betaalbaarder te maken. Zoals het er nu naar uitziet blijft de gemeente 

Amstelveen binnen het budget. 

Er wordt veel ingezet op Intensieve trajecten van 13 weken waarin niet alleen gekeken wordt naar 

de problematiek van de jongeren maar ook eventueel onderliggende problemen van de ouders. 

De Jeugdzorg en GGZ zoeken elkaar steeds vaker op. 

Vanuit de PSD wordt geconcludeerd dat het Jeugdbeleid erg ondergesneeuwd is in Amstelveen. Er 

zijn Jeugdwerkers op scholen. Future Face en TEAM ED bieden ondersteuning aan jongeren maar 

er zijn geen officiële ontmoetingsplekken voor de jeugd. De PSD vraagt de wethouder om na te 

denken over een apart Jeugdloket dat laagdrempelig is en bij voorkeur buiten het gemeentehuis. 

 

De PSD vraagt zich af wat de plannen zijn voor de verschillende wijken. Het woord “wijk” wordt 

veel genoemd in het Coalitieakkoord. Marijn meldt dat bij sommige wijken de sociale 

voorzieningen goed lopen. De samenwerking tussen de verschillende organisaties moet nog 

verbeterd worden. De samenwerking tussen gezondheidscentra en wijkteams moet verder 

uitgewerkt worden. De PSD meldt dat het voor organisaties ook niet altijd duidelijk is wat de 

verwachtingen zijn, voor wie is het bestemd en wie wat gaat doen. Het integraal werken spreekt 

de PSD wel aan. Er zal alleen goed gekeken moeten worden hoe dit vorm gegeven gaat/kan 

worden. Het zou mooi zijn als er totaalplannen gemaakt kunnen worden in samenspraak met GGZ, 

Jeugd, Mantelzorg, Sportverenigingen etc.  

 

De PSD geeft aan dat de verslagen al meer dan twee jaar niet openbaar zijn. De PSD zou graag 

willen horen hoe die openbaarheid wel gerealiseerd kan worden. Marijn gaat hiermee aan de slag.  

           Actie: Marijn 

 

Bill stuurt de notitie Sociaal Domein van vier jaar geleden door aan alle leden van de PSD.   

           Actie: Bill  

 

5. Terugkoppeling en overige punten tot de komst van Floor Gordon 

- Terugkoppeling gesprek bestuurder Participe M. Bastiaanse en DB d.d. 20-9-22 

Het dagelijks bestuur heeft een prettig gesprek gehad met de heer M. Bastiaanse. Hij is 

uitgenodigd voor de PSD-vergadering van november. Hij zou graag vooraf willen weten welke 

vragen wij hebben. Vragen die tijdens deze vergadering aan de orde zijn gekomen zijn:  

- begroting en inkomsten buurthuizen; 

- relatie vrijwilligerscentrale; 

- wat is zijn visie op welzijn en zorg. 

Het verzoek van Bill is om als werkgroep met vragen te komen en deze voor de vergadering 

van oktober naar hem te mailen zodat we in de vergadering van oktober kunnen vaststellen 

welke vragen er gesteld gaan worden aan de heer Bastiaanse.  Actie: alle werkgroepen 

 

Op dinsdag 8 november van 14:00-17:00 uur organiseert Participe een bijeenkomst om 

(nader) kennis te maken met het grote en diverse aanbod van diensten en activiteiten voor en 

met inwoners van Amstelveen. Bill zal deze uitnodiging doorsturen naar de PSD-leden.  

 

- Terugkoppeling Better Together 
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De netwerklunch van de werkgroep “Versterken van het netwerk” op 19 september jl.,  waar 

Future Face de presentatie heeft verzorgd, Is goed bezocht. De volgende bijeenkomst is op 17 

oktober. TEAM ED zal dan de presentatie verzorgen. 

 

De werkgroep deskundigheidsbevordering heeft op 26 september een symposium 

georganiseerd. N.a.v. dit symposium heeft er een negatief bericht gestaan op het 

Amstelveenblog. De journalist en enkele aanwezigen vonden het een beetje te commercieel. 

Het is jammer dat dit zo is ervaren. Het is bekend dat eenzaamheid ook iets doet met de 

hersenen. Eenzaamheid is aan de ene kant een containerbegrip, echter het aanpakken van 

eenzaamheid vraagt verschillende strategieën en soms ook gespecialiseerde hulp. Het doel 

van deze werkgroep is de kennis en de aanpak van eenzaamheid te vergroten o.a. door het 

aanbieden van cursussen.  

Op de website van Better Together (https://bettertogetheramstelveen.com/) worden  gratis 

cursussen aangeboden voor professionals en vrijwilligers.   

 

- Werkgroep Werk en inkomen (Peter) 

De werkgroep heeft op 21 september een goed gesprek gehad met Serge en de interim-

manager van Werkplein. Peter zal het verslag van deze bijeenkomst mailen naar de PSD-leden. 

          Actie: Peter 

Indien er behoefte is aan meer informatie over de wijze van inburgering binnen de gemeente 

en de stand van zaken wil de interim-manager een prestentatie geven. Vooralsnog is daar, ook 

gezien de drukke agenda van de PSD de komende maanden, geen behoefte aan. De manager 

wordt wel bedankt voor het aanbod. 

 

- Terugkoppeling Inclusie/Mensen met een Beperking (plus voortgang ongevraagd advies) 

- Bij agendapunt 3 is de voortgang van het ongevraagd advies besproken. 

- Gerda weet te melden dat het plankje bij tram 25 inmiddels werkt. Nu zijn er problemen 

met een aantal liften die het niet doen en waarvan de onderdelen niet voorradig zijn.  

- Bill gaat een gesprek regelen m.b.t. het WMO vervoer.  

- Er wordt melding gemaakt dat inwoners die vaak klagen m.b.t. WMO-vervoer een apart 

telefoonnummer krijgen die ze kunnen bellen en dat ze dan meer vervoerszekerheid 

hebben dan inwoners die via het reguliere nummer een aanvraag doen voor vervoer. Een 

kwalijke zaak! Marijn van Ballegooijen is op de hoogte van deze nieuwe werkwijze. 

 

- Innovatiefonds  

Er is nog veel geld beschikbaar voor dit jaar. Het aantal aanvragen is beperkt. Gerard wil in de 

volgende vergadering graag bespreken op welke wijze innovatie bevorderd kan worden. Hij 

maakt vooraf een praatstuk. Het verzoek wordt gehonoreerd en zal volgende keer op de 

agenda gezet worden.         Actie: Gerard 

 

- Terugkoppeling Seniorengroep  

De werkgroep is vorige week bij elkaar geweest. Er is toen besproken wat er met Prinsjesdag 

is gezegd en wat dit voor consequenties heeft voor de gemeente Amstelveen. Op 27 oktober 

is er een klankbordoverleg met beleidsambtenaren en dan zal dit o.a. een van de 

bespreekpunten zijn. Andere onderwerpen die besproken zijn tijdens dit overleg zijn:   ouderen 

die niet digitaal vaardig zijn en de consequenties daarvan, de druk op de mantelzorgers , WMO 

about:blank
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vervoer en problematiek rondom thuiszorg. Het idee wordt geopperd om Mantelzorg en Meer 

uit te nodigen in het PSD-overleg. Daarnaast zal Alzheimer Nederland in het najaar met de 

resultaten komen van de dementiemonitor. Er wordt besloten om Mantelzorg en Meer en de 

resultaten van de dementiemonitor te koppen en als één agendapunt te bespreken in het PSD-

overleg.           Actie: DB 

 

- Terugkoppeling Jeugd en Onderwijs  

De leden van de werkgroep Jeugd en Onderwijs hebben wederom een prettig gesprek gehad 

met de betrokken ambtenaren. Het verslag is verstuurd aan de PSD-leden. Op de vraag vanuit 

de PSD of de plannen m.b.t. tot huisvesting Kronenburg voor alle jongeren is of alléén voor 

studenten geldt, is het antwoord dat dit voor alle jongeren geldt. 

Er wordt gevraagd wat Digibende is.  

Digibende is een professionele ontwikkelingsgelegenheid en is uitgerust met een uniek aanbod 

voor jongeren tussen de 12 en 28 jaar die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar 

perspectief (zie ook https://www.digibende.nl/). 

Fred neemt aan het eind van dit jaar afscheid van de PSD. Omdat deze werkgroep bestaat uit 

twee personen zal met spoed gekeken worden hoe dit knelpunt opgelost gaat worden. Er 

worden enkele suggesties gedaan. Het DB zal zich hierover buigen.  Actie: DB 

 

- Terugkoppeling Minima 

De minima hebben een goede vergadering gehad. Er is een nieuw lid bijgekomen; Tanja Herfst. 

Tijdens dit overleg zijn de zorgen besproken m.b.t. het energieplatform en ouderen die thuis 

zitten, er is gepland dat er twee werkbezoeken plaatsvinden, te weten bij de afdeling 

Werkplein en Schuldhulpverlening en in wisselende koppeltjes van 2 zullen er werkbezoeken 

plaatsvinden bij andere hulpverlenende instanties. Er komt een netwerkbijeenkomst met 

andere hulpverlenende instanties. Het doel is bekendheid creëren en samenwerking te 

bevorderen. Marian is bezig met het schrijven van een visiedocument. 

Er is door Diana en Omran een overzicht gemaakt van alle minimaregelingen. Diana zal dit 

doorsturen naar Bill.         Actie: Diana  

De vraag is alleen of deze gedateerd is. Het verzoek aan de gemeente is of er geen nieuw 

overzicht vanuit de gemeente kan komen. Nu kan men wel regelingen los terugvinden op de 

website, maar dit is niet overzichtelijk.       Actie: Joke 

  

- Vacatures nieuwe leden PSD 
Er komt een algemene oproep en de werkvelden zullen daarbij genoemd worden. 
Op korte termijn zal het DB contact opnemen met Floor Gordon over de Participatie 
verordening. Hierin staat o.a. de verdeling van de portefeuilles.   Actie: DB 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een mogelijk lid. 
 

- Actielijst 

Is in het kort doorgenomen en zal worden bijgewerkt. 

 

- Wvttk/ rondvraag 

Alie vraagt zich af waar ze de begroting en het jaarverslag van het Sociaal Domein kan vinden. 

Dit is terug te vinden op de website van de gemeente (o.a. https://amstelveen.begroting-

2021.nl/) 

Peter meldt dat hij afwezig is  bij de vergadering van 22 november.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Gerard  vraagt of het mogelijk is om een nieuwe sociale kaart te krijgen van de gemeente 

Amstelveen. Nu gaan mensen die zelf allemaal maken. Joke neemt dit punt mee. Actie: Joke 

Marga, Gerard en Diana gaan in gesprek met de afdeling communicatie om hun wensen m.b.t. 

de sociale kaart en regelingen te bespreken.    Actie: Gerard, Diana, Marga 

Er wordt een opmerking gemaakt over het nut/noodzaak van de aanschaf van e-bike’s door de 

gemeente. Joke licht toe dat ambtenaren ook regelmatig naar de gemeente Aalsmeer moeten 

voor overleg.  

 

6. Afsluiting  

De vergadering wordt om 17.30 afgesloten. Bill dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 

Datum volgende bijeenkomst PSD vergadering dinsdag 25-10-2022  

Resterende data 2022 Dinsdag 22-11-2011 Dinsdag 13-12-2022   

 


