Uithoorn maken we samen:

jeugd, welzijn, werk en inkomen
Gem
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COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
heeft gekregen. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg:

het sociaal domein.

Veilig Thuis: één advies- en meldpunt voor
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en
steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd
onder één dak. Zes gemeenten, één advies- en
meldpunt: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. De
advies- en meldpunten van SHGA, Vita, Blijfgroep,
GGD en Jeugdbescherming Regio Amsterdam worden
allemaal opgenomen in Veilig Thuis. Het meldpunt is
24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis bereikbaar
op nummer 0800-2000 en via www.020veiligthuis.nl.

Voor wie

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud,
die te maken heeft met huiselijk geweld of
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kan iedereen
gevallen of vermoedens van kindermishandeling en
huiselijk geweld melden. Verder geeft Veilig Thuis
geeft informatie, advies en acute bijstand. Veilig Thuis

beschikt over een interventieteam dat 24 uur per dag,
7 dagen per week paraat is. Er wordt samengewerkt
met politie, Raad voor de Kinderbescherming en
hulpverleners.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld en kindermishandeling gaat om
fysiek misbruik, bijvoorbeeld een volwassene die een
kind slaat of verkracht, maar ook om verwaarlozing
of geestelijke mishandeling. Kinderen die getuige zijn
van huiselijk geweld tussen andere huisgenoten, is
ook een vorm van kindermishandeling.

Niet aarzelen, maar bellen

Burgemeester Dagmar Oudshoorn: “We bundelen met
één meldpunt onze krachten. Omdat verschillende
organisaties zijn samengevoegd kunnen we buiten
kantoortijden werken, meldingen integraler oppakken

en specialisten, zoals sociaal-psychiatrische
deskundigen, in huis halen. Heel belangrijk voor
degene die hulp zoekt of nodig heeft. Maar nog
belangrijker is dat mensen niet aarzelen om - ook al
zijn het slechts vermoedens - misstanden te melden
of bespreekbaar te maken. Want huiselijk geweld en
kindermishandeling is echt een probleem. Om een
beeld te schetsen: in de regio Amstelland worden
jaarlijks 500 gevallen van huiselijk geweld gemeld
door de politie, ruim honderd daarvan komen uit
Uithoorn.

Voorlichting en training

De gemeente Uithoorn organiseert in 2015 voor
organisaties diverse voorlichtingen en trainingen.
Doel is mensen meer bewust te maken van de
verschillende vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Compensatie
eigen risico 2014

Voor elke situatie wordt een oplossing op maat
gezocht, waarbij samen wordt gewerkt met
andere organisaties. Bijvoorbeeld organisaties
gericht op burenbemiddeling, jeugdhulp, werk
& inkomen, dagactiviteiten, GGZ-problematiek,
verslavingszorg, ouderenzorg, GGD en
mantelzorgondersteuning.

Criteria

Meer informatie

Meer informatie over de compensatie eigen
risico kunt u vinden op www.uithoorn.nl.
Daar vindt u ook het aanvraagformulier.
Let op: de koopkrachttegemoetkoming en de
compensatie eigen risico zijn tot 1 april 2015
aan te vragen.

Sociaal Loket: ook voor meldingen
over zorg en overlast

Gemeente Uithoorn:

Alleen ouderbijdrage voor kinderen
die 24-uurs jeugdhulp ontvangen
Sinds 1 januari 2015 zijn alle ouders een
ouderbijdrage verschuldigd wanneer een kind buiten
het gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind
voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Aangezien deze
ouderbijdrage nog niet voor iedereen van toepassing
was in 2014, ontstaat het risico dat ouders de idee
krijgen dat zij (ﬁnancieel) worden belemmerd bij
het zoeken naar hulp voor hun kinderen. Door deze
zorgmijding kan de juiste ondersteuning mogelijk niet
worden ingezet.

Aanpassing beleidsregels jeugdhulp

Omdat het College van Uithoorn zorgmijding wil

Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014
Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar
mogelijk recht op extra geld van de gemeente.
Het kabinet heeft besloten eenmalig een
tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners
met een laag inkomen te verstrekken in 2014.
Het is gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling
is achtergebleven bij inwoners met hogere
inkomens. Om te kijken of u in aanmerking komt

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht voor alle vragen
over wonen, welzijn, zorg, overlast, ondersteuning,
werk, inkomen, opvoeden, opgroeien,
schuldhulpverlening en jeugdhulp.
De medewerkers van het Sociaal Loket gaan
met u in gesprek om uw vraag helder te krijgen.
Soms bent u met dit gesprek genoeg geholpen
om daarna zelf verdere stappen te zetten. Soms
heeft u wat meer hulp nodig om de weg te vinden.
De medewerkers van het Sociaal Loket wijzen
u dan de weg naar de juiste instellingen. Ook
kunnen zij u verder helpen als u op zoek bent naar
vrijwilligerswerk of activiteiten bij u in de buurt.

Samenwerking met andere organisaties

De gemeente heeft er voor gekozen om inwoners
met een laag inkomen, die hoge zorgkosten
maken en hun volledige eigen risico gebruiken,
tegemoet te komen. Huishoudens die voldoen
aan onderstaande criteria komen in aanmerking
voor een eenmalige bijdrage van € 99,-.

- Uw maandelijks inkomen is niet hoger dan
125% van de voor u geldende bijstandsnorm;
- U heeft in 2013 de compensatie eigen
risico (CER) ontvangen van het CAK.

Sociaal Loket
helpt u verder

voor de koopkrachttegemoetkoming, adviseren wij
u om de test te doen op www.laaginkomen.nl van
de Rijksoverheid.

Meer informatie

Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u vinden op www.uithoorn.nl. Daar vindt
u ook de voorwaarden en het aanvraagformulier.

voorkomen, heeft de gemeente, net zoals de
gemeente Amsterdam, besloten om alleen een
ouderbijdrage te laten innen wanneer kinderen gebruik
maken van 24-uurs jeugdhulp verblijfsvormen. De
beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 worden hierop
aangepast.
Het principe van een ouderbijdrage voor 24-uurs
jeugdhulp acht het College reëel, omdat kinderen
die volledig uit huis wonen ook geen dagelijkse
kosten met zich meebrengen. De kinderbijslag blijft
namelijk gewoon overeind, waardoor beide bedragen
(kinderbijslag en ouderbijdrage voor één kind per
maand in 24-uurs instelling) grotendeels tegen elkaar
kunnen worden weggestreept.

Nieuwe jeugdigen – uitzondering Wet op
jeugdzorg 2014

Deze ouderbijdrage geldt alléén voor jeugdigen die
vanaf 1 januari jl nieuw instromen in een 24-uurs
instelling. Voor alle andere vormen van verblijf worden
geen ouderbijdragen geïnd. Met als uitzondering
de jeugdigen die in 2014 reeds onder de Wet
op de jeugdzorg vielen en waarvoor altijd al een
ouderbijdrage werd geïnd. De bestaande afspraken
blijven gewoon gelden voor deze doelgroep.

Daarnaast kunt u bij het Sociaal Loket terecht voor
meldingen over zorg en overlast in uw buurt. Uw
melding wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt een
melding maken als u:
- te maken heeft met stelselmatig terugkerende
overlast in de directe leef- of werkomgeving door
personen uit de buurt
- mensen in de omgeving ziet die zorg nodig
hebben, bijvoorbeeld door psychische
problemen en/of verslaving, maar die geen hulp
durven te vragen of hulp afwijzen
- overlast veroorzaakt door jongeren.

Hoe kunt u het Sociaal Loket bereiken?

U kunt met het Sociaal Loket bellen om een
afspraak te maken. Het loket telefonisch bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur
via het nummer (0297) 513 111. Langskomen kan
ook. De inloopbalie is geopend op maandag van
8.30 tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 tot
17.00 uur.

