
Rebecca Sterrenberg gelooft in 
de nieuwe Participatiewet, die 
sinds 1 januari van kracht is. Het 
VVD-raadslid wil Uithoorn daarom 
informeren, inspireren en moti-
veren. “Het gaat om mensen hun 
dagelijkse leven. Dat vraagt om 
een grote zorgvuldigheid.”

‘Invoering Participatiewet is zowel spannend als een kans’

R A A D S A G E N D A

Datum: 29 januari 2015
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Openbaar vervoer in 
de regio 19.40 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op 
donderdag 5 maart 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Hier vindt u ook de data van 
commissievergaderingen. 
De eerste hiervan zijn in de 
week van 16 februari 2015.  
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Het gesprek met Rebecca 
Sterrenberg gaat over 
de Participatiewet, die 
veel bezorgde reacties 
uitlokt. Het VVD-
raadslid is duidelijk: 
“Dankzij de wet kan 
de gemeente maatwerk 
bieden, met oog voor 
individuele situaties 
en samenhangende 
problemen binnen 
huishoudingen. Dat 
is een stap vooruit.”

Zorgvuldig
In de nieuwe wet zijn 
de Wet Werk en Bijstand 
(WWB), de Wajong-
regeling voor jongeren 
met een handicap en 
de Sociale werkvoor-
ziening samengevoegd. 
Sinds 1 januari zijn 
gemeentes verantwoor-
delijk voor de wet – een 
gevoelige taak, erkent 

ook Sterrenberg. “Het 
gaat om mensen hun 
dagelijkse leven. Dat 
vraagt om een grote 
zorgvuldigheid.”

Overgangsperiode
In dat licht plaatst 
Sterrenberg een kant-
tekening. “De overgang 
naar nieuwe gemeente-
lijke taken lijkt abrupt, 
maar we zitten nog 
midden in een over-
gangsperiode. Continu 
kijken we hoe het beter 
kan. Ondertussen werken 
we hard door én proberen 
we de mensen om wie 
het gaat te helpen, ook 
bij het maken van de 
omslag in hun denken.” 
In heel Uithoorn gaat 
het om meer dan 300 
mensen, van hen ontvangt 
ongeveer 80 procent een 
WWB-uitkering. 

Vanaf de bank
Rebecca Sterrenberg is 
sinds de verkiezingen 
van afgelopen voorjaar 
raadslid voor de VVD. 
Daarvoor liep ze ander-
half jaar met de fractie 
mee. “Ik werd daar zo 
enthousiast van. Dat 
je betrokken kan zijn, 
dat is het mooiste. Het 
is heel gemakkelijk 
om vanaf de bank te 
roepen hoe het beter 
kan. Maar als je echt 
je stem kunt laten 
horen, waarom zou je 
dat dan niet doen?”

Weerstand
In het licht van de 
Participatiewet ziet 
Sterrenberg het als 
haar taak om Uithoorn 
te informeren, inspireren 
en motiveren, zodat de 
positieve kant van de 

Raadslid Rebecca Sterrenberg 
van de VVD

nieuwe situatie in beeld 
blijft. “Als er weerstand 
is, dan is dat heel men-
selijk – ik wil dat absoluut 
niet wegwuiven. Maar 
ik wil wel overbrengen 
dat de nieuwe wet 
mogelijkheden biedt om 
het juist beter te doen.”

Refl ex
Als voorbeeld noemt 
Sterrenberg de situatie 
van iemand die het 
door een handicap niet 
op eigen kracht redt op 
de arbeidsmarkt. “De 
refl ex van de overheid 
was altijd om zo iemand 
te beschermen. Dat 
klinkt sympathiek, 
maar de boodschap is 
dan wel dat iemand niet 
meetelt. Ik ben blij dat 

we daar nu vanaf zijn.” 

Naar vermogen
Zelf kampt Sterrenberg 
met een chronische 
ziekte. Ze weet uit eigen 
ervaring hoeveel 
kracht het kan kosten 
om toch een bijdrage te 
leveren. Juist daarom 

wil ze haar positieve ener-
gie graag overbrengen. 
“Als ik wandel met de 
hond, dan hoor ik veel 
bezorgde vragen. Ik 
vertel dan dat de nieuwe 
wet erom draait dat 
iemand kan meedoen 
om naar vermogen een 
bijdrage te leveren. 
Dat is goed voor zijn 
of haar eigenwaarde én 
goed voor de gemeente 
als geheel. Juist in deze 

tijd heeft onze gemeen-
schap de bijdrage van 
eenieder nodig.”

Spannend
Sterrenberg erkent 
dat het spannend is, 
nu de uitvoering van 
de Participatiewet 
volledig in handen 
van de gemeente ligt. 
“Maar ik heb veel 
vertrouwen in de toe-
komst. En voor ons 
als raadsleden ligt er 
een taak om scherp 
te zijn op de details 
én om duidelijk te 
communiceren naar 
de inwoners. Zodat 
iedereen weet dat 
Uithoorn zorgvuldig 
met dit belangrijke 
onderwerp omgaat. 
Want het gaat om meer 
dan geld alleen, het 
gaat om mensen.” 

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

‘Het gaat om meer dan geld alleen, 
het gaat om mensen’

Gemeenteraad 
akkoord met DUO+

Commissie praat over 
openbaar vervoer

De gemeenteraad heeft begin januari 
ingestemd met de zogeheten DUO+ 
samenwerking. Dit is een samenwerkings verband 
tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 
In maart beslissen de drie gemeenten op 
welke terreinen ze gaan samenwerken.

Op verzoek van de VVD besprak de 
commissie Wonen en Werken het 
openbaar vervoer in Uithoorn. Per 
2017 gaat een nieuwe OV-concessie 
in. “Nu de voorbereidingen lopen, 
moet de raad anticiperen.”

Verbinding Amsterdam
Volgens wethouder 
Marvin Polak zal de 
stadsregio Amsterdam 
inwoners actief gaan 
betrekken bij het on-
derzoek naar het door-
trekken van de snel-
tram die nu naar 
Amstelveen loopt. 
Er komt volgens hem 
in ieder geval een hoog-
waardig openbaar ver-
voerverbinding (HOV) 
naar Amsterdam. Dat 
kan de tram zijn of een 
bus – beide opties 
worden nu onderzocht.

Dat laatste stelde Jan 
Hazen (VVD). Vrijwel 
alle partijen zeiden 
het openbaar vervoer 
belangrijk te vinden 
en vonden het ook een 
goed idee om op dit 
onderwerp inwoners 
te laten meepraten. 
Het CDA maakte wel 
het voorbehoud dat de 
verwachtingen bij die 
participatie realistisch 
moeten zijn. ‘We 
kunnen niet teveel 
beloven, we zijn afhan-
kelijk van de stadsregio’, 
zei raadslid Jordy Keimes. 

Het merendeel van 
de Uithoornse gemeen-
teraad stond al langere 
tijd positief tegenover 
de samenwerking. 
In november zou de 

samenwerking 
bekrachtigd worden, 
maar toen besloot de 
gemeente De Ronde 
Venen op het laatste 
moment niet mee te 
doen aan de samenwer-

king. Het besluit voor 
de samenwerking werd 
toen uitgesteld naar 
januari. In Uithoorn 
was alleen Groen 
Uithoorn tegen. 

De fractie twijfelt aan 
de effi ciëntie van de 
samenwerking en riep 
de andere partijen op 
om te kijken naar een 
samenwerking met 
Amstelveen. Dit stand-

punt werd door de ande-
re partijen niet gedeeld. 
Wat hen betreft is de 
DUO+ samenwerking 
de beste oplossing voor 
Uithoorn, omdat deze 
samenwerking meer 
vrijheid biedt dan 
die met Amstelveen. 
Samenwerken is wél 
nodig. De eerste stap 
was het beschikbaar 
stellen van geld voor 
een nieuw ICT-systeem. 
In maart beslissen de 
drie gemeenten op 
welke terreinen ze 
gaan samenwerken. 

Bereikbaarheid
De commissie had veel 
vragen over de bereik-
baarheid van de HOV, 
met name over de 
bereikbaarheid van 

belangrijke locaties, 
zoals het Stadshart van 
Amstelveen, de VU en 
het Leidseplein. Volgens 
wethouder Polak kan 
het aanleggen van een 
HOV gevolgen hebben 
voor de bereikbaarheid 

van andere delen van 
Amstelveen en Amsterdam. 
De bereikbaarheid van 
de verbinding binnen 
Uithoorn is evenwel 
gegarandeerd: het is een 

wettelijke eis is dat iedere 
woning binnen 400 meter 
van een openbaar vervoer 
verbinding ligt. Het 
HOV-onderzoek is in het 
najaar gereed. Morgen 
debatteert de raad over de 
nieuwe OV-concessie.

De Ronde Venen besloot op het 
laatste moment niet mee te doen

Raad stelt vragen 
over bereikbaarheid




