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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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 0297-
513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperio-

de 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving, 
L. Becker, (0297) 513111. 

- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 au-
gustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Naast Achterweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van de 

sloot. Ontvangen 25 augustus 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Koningin Máximalaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen 

van een tijdelijke uitweg ten behoeve van het bouwverkeer Park Krayenhoff. 
Ontvangen 26 augustus 2014.

- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
vlonder in de centrale vijver. Ontvangen 26 augustus 2014.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan de ouderraad van R.K.B.S. de 

Springschans voor het organiseren van een feestmiddag op 30 augustus 2014 
van 12.00 tot 16.00 uur.

- Polderweg. Ontheffi ng van het geluid aan Dura Vermeer Infrastructeur B.V. 
voor het produceren van geluid bij werkzaamheden van 19 september 2014 
om 16.00 uur t/m 21 september 2014 tot 23.59 uur en van 26 september 2014 
om 16.00 uur t/m 28 september 2014 tot 23.59 uur en van 3 oktober 2014 om 
16.00 uur t/m 5 oktober 2014 tot 23.59 uur. Bezwaar t/m 10 oktober 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van de 

draagconstructie. Bezwaar: t/m 6 oktober 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trainings Club voor het 

organiseren van het Rondje Stelling op 30 augustus 2014 van 07.00 tot 18.00 
uur.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

Vanaf 2 september wordt er een ver-
keersonderzoek uitgevoerd op ver-
schillende locaties in Uithoorn. Hier-
mee brengt de gemeente Uithoorn de 
huidige verkeerssituaties in beeld.

Telslangen
Twee weken lang liggen er op onge-
veer twintig plekken tegelijk in Uit-
hoorn telslangen. 
Zowel het aantal voertuigen als de 
snelheid waarmee zij passeren, wordt 
geregistreerd. De gemeente gebruikt 
de gegevens om inzicht te houden in 

de intensiteit van het gemotoriseer-
de verkeer. Ook gebruikt de gemeen-
te deze gegevens om het regionale 
verkeersmodel actueel te houden. De 
telslangen kunnen enige geluidsover-
last veroorzaken als een voertuig pas-
seert. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Onregelmatigheden
Ontdekt u aan de teller of aan de tel-
slangen onregelmatigheden of liggen 
de telslangen los? U kunt dit doorge-
ven aan de gemeente via (0297) 513 
111, afdeling Leefomgeving.

Telslangen in Uithoorn



Veranderingen in de zorg

Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen 
opvoeden, zorgen voor familie en bekenden, 
sporten, leuke dingen doen. Veel van ons 
redden zich prima. En anderen hebben er hulp 
bij nodig. Bijvoorbeeld als je een dagje ouder 
wordt, te maken hebt met een chronische ziekte 
of beperking, je baan verliest of schulden hebt. 
Een deel van die hulp werd tot nu toe geregeld 
door ministeries of provincies: jeugdzorg, 
dagbesteding voor ouderen, langdurige zorg, 

speciaal onderwijs. Vanaf 2015 neemt de gemeente 
het grootste deel van die verantwoordelijkheden 
over. En voor deze zorgtaken is helaas veel minder 
geld beschikbaar. Het moet dus anders. 

Om u te informeren over alle veranderingen in de zorg 
en ondersteuning, nodigt de gemeente Uithoorn u van 
harte uit voor een informatiebijeenkomst. Er zijn twee 
bijeenkomsten in het gemeentehuis gepland: 
op woensdag 24 september van 19.30 -21.30 uur 

en woensdag 1 oktober van 09.00-11.00 uur. U kunt 
zich aanmelden voor een van beide bijeenkomsten 
door een mail te sturen naar valerie.van.den.berg@
uithoorn.nl. Wilt u niet vergeten aan te geven voor 
welke datum u zich opgeeft? Aanmelden kan tot 
20 september. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.

Hoe alles er voor u persoonlijk (of uw familielid) vanaf 
1 januari 2015 precies gaat uitzien, is nu helaas nog 

niet te zeggen. Het antwoord is namelijk voor iedereen 
anders. Bovendien zijn de maatregelen van het Rijk 
nog steeds niet allemaal helder en is de gemeente 
nog in overleg met diverse partners. Daarom kunnen 
we tijdens de bijeenkomsten niet ingaan op individuele 
situaties. Hoe de zorg en ondersteuning er straks 
uit komen te zien en wat er precies verandert, zal dit 
najaar steeds duidelijker worden. Ons doel is zorg op 
maat, in de buurt, met elkaar. Eén ding is zeker; wie 
echt zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen!

Vanaf 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. Met 
de Participatiewet komt er één regeling die de Wet 
werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het 
kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen 
met een arbeidsbeperking een baan vinden. 

Banenafspraak
In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale 
partners afgesproken dat er in de periode tot en 
met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Private 
werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra 
banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 
25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld 
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een 
inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon 
te verdienen. De baanafspraken zijn bedoeld voor 
mensen die graag willen werken maar door hun 
beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk 
minimumloon te verdienen.

De nieuwe wet Passend Onderwijs zorgt dat ook 
kinderen die onze ondersteuning nodig hebben, zo 
veel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij 
huis. 
Vanaf komend schooljaar moeten scholen elk 
kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, 
bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding 
op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de 

school zorgen voor een plek op een andere school. 
Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, 
met kleinere groepen en extra ondersteuning. 
De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school 
zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 
De gemeente en het onderwijs zorgen dat hulp 
binnen en buiten de scholen zo goed mogelijk op 
elkaar zijn afgestemd.

Mensen die hulp nodig hebben 
bij het vinden van werk

Wat verandert er voor...

Gezinnen met jeugdhulp
Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente 
vanaf 2015 alle jeugd- en opvoedhulp, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van 
kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg 
(Jeugd-GGz) en zorg voor kinderen met een 
lichte verstandelijke beperking regelen. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat 
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met 
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg krijgt 
die u nu gewend bent. Het kan het zijn dat u vanaf 
2015 voor sommige onderdelen een eigen bijdrage 
moet betalen. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015:
 Voor lichte vormen van jeugdhulp geldt 
dat professionals binnen de kinderopvang, 
het onderwijs, de huisarts, maar ook bij 
het consultatiebureau straks direct kunnen 
doorverwijzen. U kunt dus altijd bij hen terecht.

 Voor zwaardere vormen van jeugdhulp geldt dat 
er vanaf 2015 geen indicaties meer nodig zijn 
van Bureau Jeugdzorg of het CIZ. De gemeente 
Uithoorn kiest ervoor de toegang tot alle overige 
(complexere) vormen van jeugdhulp te regelen 
via het Sociaal Loket Uithoorn. Het loket beslist 
uiteindelijk samen met u welke zorg nodig is en voor 
hoe lang.

 Ook de aanvraag en behandeling van een PGB 
gaat vanaf 2015 via het Sociaal Loket Uithoorn.

 Tot uiterlijk eind 2015 blijft uw bestaande indicatie 
voor (jeugd)hulpverlening gelden (tenzij deze al 
eerder afl oopt in 2015). Daarna geldt deze niet 
meer. Alle nieuwe aanvragen in 2015 worden via 
professionals en/of het sociaal loket beoordeeld, 

waardoor het kan zijn dat u een nieuwe verwijzing 
voor (jeugd)hulpverlening krijgt, met mogelijk 
andere ondersteuning of zorg.

 Hierbij geldt dat er meer zal worden gekeken naar 
de inzet van algemene voorzieningen, minder 
individuele voorzieningen en een groter beroep op 
het eigen netwerk.

Wat blijft hetzelfde?
Ook vanaf 2015 blijft brede en laagdrempelige inzet 
van maatschappelijk werk beschikbaar. Bijvoorbeeld 
in en rondom de scholen. Pleegzorg indicaties zijn 
een uitzondering en lopen in ieder geval door tot 
en met 2021. Ook de gemeente Uithoorn blijft, net 
als voorheen, actief betrokken om zware inzet van 
jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan 
helaas niet altijd. De veiligheid van het kind staat 
voorop en daarmee soms ook de maatregelen die 
daarop volgen.

Scholieren die extra ondersteuning 
nodig hebben (Passend Onderwijs)

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015:
 De instroom van nieuwe mensen in de Wsw 
stopt (ook de wachtlijst vervalt). Mensen die 
ondersteuning nodig hebben bij het zoeken van 
werk kunnen terecht bij het Werkgeversservicepunt.

 Mensen die een Wajong-uitkering aanvragen, 
krijgen deze alleen als zij langdurig en volledig 
arbeidsongeschikt zijn.

 Wanneer twee of meer meerderjarige personen met 
een bijstandsuitkering in dezelfde woning wonen, 
kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van hun 
uitkering.

 Meer mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt werkzaam in reguliere banen.

Wat blijft hetzelfde?
 Als u nu werkt via de Wsw blijven uw rechten en 
plichten gelijk.

 Mensen die al een Wajong-uitkering hebben, 
houden recht op een Wajong-uitkering. Wel gaat 
het UWV opnieuw beoordelen of zij mogelijkheden 
hebben om te werken. 

Kom naar de informatiebijeenkomst
Uithoorn maken we samen!



Wat verandert er voor...

Nu nog geen hulp nodig?
Gelukkig maar. Maar dat kan toch veranderen, 
sowieso als u een dagje ouder wordt. Doordat 
de overheid minder geld heeft voor hulp, zult u 
meer zelf moeten gaan regelen. Nu en voor de 
toekomst. Denk bijvoorbeeld goed na over een 
aanvullende zorgverzekering. Bekijk of uw huis 
ook geschikt blijft als u minder goed ter been 
wordt. Denk tijdig aan verhuizing naar een ander 
soort woning of kies goede oplossingen als u 
misschien toch al gaat verbouwen.

Meer weten?
Wij kunnen u op dit moment helaas nog niet vertellen 
wat er in uw persoonlijke situatie verandert. Dat 
zal uw begeleider, hulpverlener, zorgaanbieder of 
aanspreekpunt, u laten weten zodra dat bekend 
wordt, op zijn vroegst op het einde van dit jaar. 
Meer informatie vindt u ook op www.uithoorn.nl 
(veranderingen sociaal domein). Daar staat ook een 
overzicht met vragen en antwoorden. U kunt ook 
bellen met de gemeente: 0297 - 513 111.

Op dit moment regelt het Rijk langdurige zorg 
in de AWBZ. Vanaf 2015 richt de rijksoverheid 
zich alleen nog op mensen die in een (zorg)
instelling wonen of thuis intensieve verzorging 
en verpleging krijgen. De gemeente regelt, 
volgens de vernieuwde Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), begeleiding van 
mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig 
kunnen leven en een dagbesteding hebben. 
Ook het beschermd wonen voor mensen 
in de GGZ wordt vanaf 1 januari 2015 een 
taak voor gemeenten. Amsterdam wordt als 
centrumgemeente verantwoordelijk voor het 
beschermd wonen in de gemeenten van de regio 
Amsterdam-Amstelland. 

De gemeente regelde tot nu toe hulp bij het 
huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, 
vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo. De komende 
maanden wordt gewerkt aan vernieuwingen van de 
begeleiding en dagbesteding. En deze zorg kan voor 
ieder persoon anders zijn. U krijgt van uw begeleider, 
verzorger of aanspreekpunt te horen wat er voor u 
verandert, zodra dat bekend wordt. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015:
 Dagbesteding voor ouderen en mensen met een 
beperking wordt dichtbij huis georganiseerd, en 
organisaties gaan hierin meer samenwerken.

 De keuze voor een persoonsgebonden budget 
(PGB) blijft bestaan, maar er worden scherpere 
voorwaarden gesteld aan de toekenning hiervan. 
U ontvangt geen geld meer op uw rekening, 
maar betalingen gaan lopen via de Sociale 
Verzekeringsbank. 

 Groter beroep op uw eigen kracht en hulp uit uw 
eigen netwerk.

 Minder individuele voorzieningen, meer collectieve 
en algemene voorzieningen.

 Kans op meer eigen bijdragen.

Wat blijft hetzelfde?
 Tot eind 2015 blijft uw bestaande indicatie gelden 
(tenzij deze al eerder afl oopt). Daarna geldt deze 
niet meer. In de loop van dit jaar of in 2015 krijgt u 
een uitnodiging om uw indicatie te bespreken.

Ouderen en mensen met 
chronische ziekten en beperkingen

 Mensen die nu beschermd wonen (GGz) 
behouden vanaf 2015 nog 5 jaar hun rechten, 
tenzij de indicatie eerder afl oopt. Ook een 
persoonsgebonden budget blijft mogelijk.

Aan wie vraagt u hulp of advies?
Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, dan kunt 
u zich natuurlijk ook in 2015 wenden tot vertrouwde 
gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld uw huisarts, 
school, kinderdagverblijf of consultatiebureau. 
Zij kunnen u adviseren en weten waar u meer hulp 
kunt krijgen. 

Maar u kunt ook naar het Sociaal Loket van de 
gemeente Uithoorn. Zij maken samen met u een 
plan waarin staat wat u zelf kunt, waar bekenden of 
vrijwilligers kunnen bijspringen en of professionele 
hulp nodig is. Wanneer er sprake is van meervoudige 
en/of complexe problematiek dan zal een regisseur uit 
het Sociaal Team een plan van aanpak opstellen. 
In het Sociaal Team werken professionals van 
verschillende organisaties samen zodat complexe en 
meervoudige hulpvragen op een snelle en effectieve 
manier worden opgepakt. 

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgt. 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.

De rol van de 
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015 
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. 
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten. 

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden. 
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke 
beperking of het helpen van een verslaafde om 
meer structuur aan te brengen in de dag. En 
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld 
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te 
ontlasten.

De ondersteuning van mensen bij het vinden 
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente. 
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze 
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van) 
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is 
dat de ondersteuning van jong gehandicapten 
die voor een deel nog kunnen werken, naar de 
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?
Mensen die professionele zorg en 
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg 
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong
Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo. 
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015 
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over alle veranderingen waar 
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu 
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor 
meer mensen gelden? 
Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of 
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze 
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen 
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen 
sociaal domein). Op deze website vindt u meer 
informatie over de veranderingen in het sociaal 
domein.

Veranderingen in de zorg




