
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Vlak voor het zomerreces heeft de 
raad de Kadernota 2014 vastgesteld. 
In de Kadernota staan de hoofdlijnen 
van beleid en de daarmee samen-
hangende (financiële) keuzes voor 
het komende jaar. Dit keer was het 
proces naar de besluitvorming in een 
heel nieuw jasje gestoken: het colle-
ge heeft alleen voorstellen gedaan 
over decentralisaties en veiligheid. 
Op alle andere onderdelen heeft de 
raad zelf bezuinigingsrichtingen (bij-
lage 2 van de Kadernota 2014) aan-
gedragen. 

succes voor nieuwe werkwijze
De nieuwe werkwijze was een suc-
ces. De raad was blij met de moge-
lijkheden die de aanpak bood voor 
hun eigen inbreng en voorstellen. Dit 
resulteerde tijdens de raadsvergade-
ring van 4 juli jl. in een constructieve 
discussie over welke maatregelen nu 
wel en welke niet door moesten gaan.  
Het was overigens  geen gemakkelij-
ke discussie. Immers ‘het is onvermij-
delijk dat de samenleving de pijn van 
onze keuzes gaat voelen, ongeacht 

de keuzes die we vanavond  maken’, 
zo gaven de fractievoorzitters aan in 
hun beschouwingen.

Doel bereikt
Het doel van de bezuinigingen is een 
structureel sluitende begroting 2014-
2017. En dat doel is bereikt. De frac-
ties dienden (in verschillende samen-
stellingen) 11 amendementen en 
twee moties in. Beide moties werden 
met algemene stemmen aanvaard. 
Van de amendementen haalden er 
acht de eindstreep. Het uitwerken 
van deze acht amendementen levert 
Uithoorn voldoende geld op voor een 
sluitende financiële huishouding.

Wat betekent dit voor de inwoners? 
In het financiële overzicht bij dit ar-
tikel kunt u zien op welke terreinen 
de bezuinigingen gerealiseerd moe-
ten worden. De gemeenteaad heeft 
bij haar zoektocht naar geld alle pro-
gramma’s onder de loep genomen. 
Dit betekent dat vrijwel alle werkter-
reinen het met minder geld moeten 
doen. Uitzondering vormt het pro-

gramma rond de ontwikkeling van 
het dorpscentrum. Daarin moet nu 
niet gesneden worden, vindt de raad. 
Hetzelfde gold trouwens ook voor bij-
voorbeeld sportverenigingen, biblio-
theek en culturele organisaties. Die 
hebben vorig jaar al meer dan vol-
doende op hun bordje gekregen, al-
dus de fractievoorzitters. 

moeilijke beslissing
De beslissing om de BTW te verwer-
ken in de tarieven van de riool- en rei-
nigingsheffing was een hele lastige. 
‘”Dit omdat de inwoners het straks met 
ongeveer 30 euro  per jaar in hun por-
temonnee gaan merken, licht Maar-
ten Levenbach ( wethouder financiën) 
desgevraagd toe. “Tot nu toe heeft Uit-
hoorn de BTW altijd buiten die verre-
kening gehouden. Tegelijkertijd is het 
beleid altijd geweest deze heffing kos-
tendekkend te laten zijn. Vanuit dat 
oogpunt is het volstrekt logisch om de 
BTW mee te nemen. Maar juist om-
dat het onze inwoners direct treft, ver-
baast het me niet dat de raad hier diep 
over moest nadenken.

hoe nu verder? 
De raad heeft met het vaststellen van 
de kadernota 2014 duidelijke en hel-
dere richtlijnen gegeven voor de be-
groting 2014. De organisatie werkt dit 
de komende maanden uit naar de be-
groting 2014. Bij dit proces worden 
inwoners, instellingen en onderne-
mers zeker betrokken. Ook de raad 
wordt steeds aangehaakt bij nieuwe 
en/of tussentijdse ontwikkelingen. De 
raad heeft hierover op 4 juli een motie 
aangenomen. Ze bespreekt de meer-
jarenbegroting op 7 november 2013. 

meer informatie? 
Alle stukken zijn beschikbaar via 
www.uithoorn.nl. Heeft u vragen over 
de inhoud van de maatregelen, dan 
kunt u terecht bij de griffie via mail: 
griffie@uithoorn.nl of telefonisch: 
0297 513963. Heeft u vragen over dit 
proces of over het begrotingsproces, 
dan kunt u een mail sturen naar ge-
meente@uithoorn.nl. In de gemeen-
tegids vindt u alle contactgegevens 
van het gemeentebestuur. 

Nieuwe aanpak Kadernota werpt vruchten af!

Programma  maatregel 2014 2015 2016 2017

Bereikbaarheid Aanleg infrastructuur beperken  -20.000 -25.000 -25.000 -25.000
Wonen in Uithoorn Buurtbeheer anders vormgeven  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening Taakstelling gemeenschappelijke  0 -50.000 -50.000 -50.000
  regelingen
Wonen in Uithoorn Optimaliseren gebieds/bouwplannen  0 -100.000 -200.000 -200.000
Wonen in Uithoorn Sponsoring openbare ruimte  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Organisatie Efficiency taakstelling Organisatie -200.000 -350.000 -500.000 -650.000
Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening 3de fte griffie schrappen 0 -50.000 -50.000 -50.000
Veiligheid Voorlichting en preventie Brandveilig leven -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Economie en ondernemen Geen bijdrage citymarketing  -10.000 -10.000 0 0
Wonen in Uithoorn Inrichting en kwaliteit wegen meer  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
  verlagen naar C-niveau
Wonen in Uithoorn Openbare verlichting buitengebied  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Financieel gezond Uithoorn BTW meerekenen in kostendekkendheid  -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
  riool- en afvalstoffenheffing
Financieel gezond Uithoorn OZB verlagen als gedeeltelijke  +200.000 +200.000 +200.000 +200.000
  compensatie BTW-maatregel 
Financieel gezond Uithoorn Macronorm OZB* 0 -80.000 -160.000 -240.000
Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening Vergoeding raadsleden  -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Duurzaam Uithoorn Kwaliteitsnorm zwerfvuil omhoog  +23.800 +23.800 +23.800 +23.800
Duurzaam Uithoorn Beperken duurzaamheid  -25.000 0 0 0
Opgroeien in Uithoorn Bredeschool coördinator  0 -50.000 0 0
Meedoen en meedenken Gemeentelijk budget reintegratie- -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
  activiteiten bijstellen
Veiligheid Aantal Buitengewoon Opsporings  -48.629 -48.629 -48.629 -48.629
  Ambtenaar (BOA’s) beperken
  
  totaal -801.829 -1.261.829 -1.531.829 -1.761.829

*De macronorm is het maximale percentage dat de OZB- opbrengsten, in alle gemeenten samen, in een jaar mag stijgen.
     




