25 SEPTEMBER 2013

G

E

Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

M

E

E

N

T

E

N

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)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, 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
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.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Wegwerkzaamheden
Amsterdamseweg
De werkzaamheden aan de Amsterdamseweg zijn in volle gang en zullen voor het eind van het jaar klaar
zijn. Hieronder geven wij u een samenvatting van de actuele werkzaamheden. Kijk voor uitgebreide informatie over de werkzaamheden,
afsluitingen en omleidingsroutes op
de projectpagina Amsterdamseweg
op www.uithoorn.nl of volg ons via
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn.

Werkzaamheden kruising
Wiegerbruinlaan

De nieuwe rotonde op de kruising
Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan
is eind september klaar en kan dan
direct gebruikt worden.

Werkzaamheden kruising
Molenlaan

Als de rotonde op de Wiegerbruinlaan klaar is, beginnen wij met de
werkzaamheden bij de kruising Molenlaan. De weg wordt gedeeltelijk
afgesloten en is alleen eenrichtings-

verkeer mogelijk. De werkzaamheden aan de kruising Molenlaan duren
tot eind november.

Werkzaamheden wegvakken
tussen de kruisingen

Tussen de diverse kruisingen wordt
een middenberm gemaakt. Zo’n middenberm is ook aangelegd op het
wegvak tussen de kruisingen Joh.
Enschedeweg en de Ondernemingsweg. Om deze werkzaamheden te
kunnen doen wordt per weggedeelte
een weghelft afgesloten voor het verkeer. Omleidingsroutes worden met
verkeersborden aangegeven.

Werkzaamheden
Amsterdamseweg –
Petrus Steenkampweg

De werkzaamheden aan de onderdoorgang busbaan en de aansluitende kruising met de Petrus Steenkampweg zijn eind dit jaar klaar. Tot
die tijd blijft de kruising nog steeds afgesloten.

Het asfalt van de N521 tussen de gemeenten Amstelveen en Uithoorn is
van onvoldoende kwaliteit en wordt
voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
Het huidige ﬁetspad naast de N521
wordt herstraat.

Afsluiting

De werkzaamheden kunnen voor u
als inwoner van gemeente Uithoorn
van invloed zijn.
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De N521 Zijdelweg wordt over de gehele breedte afgesloten voor het verkeer om de werkzaamheden snel
en veilig uit te kunnen voeren. De
werkzaamheden vinden plaats in de
avond en in de nacht. Gedurende de
werkzaamheden wordt het verkeer
omgeleid met borden. Kijk voor meer
informatie over de werkzaamheden
op www.uithoorn.nl of www.noordholland.nl

Twitter

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten? Volg dan provincie NoordHolland en gemeente Uithoorn op
twitter: www.twitter.com/ProvincieNH
www.twitter.com/gem_uithoorn

Uithoorn duurzamer
dan u denkt?
Uithoorn wil een duurzame gemeente zijn. Ondernemers, bewoners en
natuurlijk de gemeente zijn daarom
hard aan de slag om dat met elkaar
te bereiken. Zo heeft de gemeente
niet alleen elektrische auto’s, maar
sinds kort ook elektrische scooters;
werken we zoveel mogelijk met gereedschap dat wordt opgeladen via
zonne-energie; hebben we lantarenpalen van gerecycled materiaal met
LED verlichting en leggen we natuurlijke speelplekken aan zoals bij
de Groenrode Scheg en in Meerwijk
(download voor extra speelplezier
ook het polderboek of het boomboek,
via www.uithoorn.nl/nme).

Inwoners

De inwoners zie je steeds vaker kiezen voor zonnepanelen op hun daken. In Noord-Holland is via SamenZonneEnergie al twee keer de mogelijkheid geweest om via een groepsaankoop zonnepanelen aan te schaffen. Enkele Uithoornaars hebben
hiervan gebruik gemaakt.
Op 14 oktober 2013 is in Zaanstad opnieuw een kick off voor een
groepsaankoop. Bent u geïnteresseerd hou dan de website van SamenZonneEnergie in de gaten:
http://samenzonneenergie.
ichoosr.com/content/partner/
samenzonneenergie

Ondernemers

Ondernemers zijn samen met de gemeente in gesprek en op zoek naar
de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Op 2 september 2013 werd de

tweede bedrijvenbijeenkomst energie & duurzaamheid gehouden, georganiseerd door de gemeente Uithoorn. Op het programma stond de
lokale voorronde van de regionale
duurzaam MKB prijs en het leveren
van input op de visie op duurzaamheid voor Uithoornse ondernemers.

Van Zaal vertegenwoordiger
in de Regio

De lokale jury, wethouder Ria Zijlstra,
voorzitter van de Stichting Uithoorn
in Bedrijf Jelle Schmidt en vertegenwoordiger vanuit de regio-jury Ans
Ursum van Fair Business, hadden de
lastige taak om de winnaar te bepalen. Het werd een nek aan nek race
tussen Van Zaal en Jos van de Berg.
Uiteindelijk verzamelde Van Zaal de
meeste punten en ontving 1000 euro
als aanmoediging om duurzaamheid
verder te ontwikkelen binnen het bedrijf en naar de regio toe. Op 10 oktober staat Van Zaal in de regioﬁnale samen met 4 ondernemers van de
andere gemeenten Diemen, OuderAmstel, Amstelveen en Aalsmeer. U
kunt Van Zaal steunen door uw stem
uit te brengen via www.mvoprijs.nl.
Dat kan nog tot 9 oktober a.s.

Wilt u een bijdrage leveren?

Helemaal goed natuurlijk. Misschien
wilt u deelnemen in de denktank van
Wethouder Ria Zijlstra? Maar wij komen ook graag met u in contact als u
een goed idee wilt delen of gewoon
op de hoogte wilt blijven van nieuwe
ontwikkelingen. Meer informatie kunt
u vinden via www.uithoorn.nl

Niet schuiven maar draaien

Toegangsdeur gemeentehuis wordt
vervangen door een draaideur
Van 20 september tot en met 20 oktober wordt de huidige toegangsdeur van het gemeentehuis aan de
Laan van Meerwijk 16, vervangen
door een draaideur. De verbouwing
wordt gedaan om klimaat- en arbotechnische redenen. Tijdens de verbouwing wordt de ingang van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst (doorlopen richting het Zijdelmeer) zodat
u geen last heeft van de werkzaamheden.

U

Provincie Noord-Holland gaat in oktober 2013 beginnen met grote onderhoudswerkzaamheden aan de
N521 Zijdelweg tussen de gemeente Amstelveen en de gemeente Uithoorn tot eind november 2013.

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 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:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

E

Groot onderhoud aan de N521
Zijdelweg

CO L O F O N

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
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Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.
Er verandert niets aan de openingstijden van het gemeentehuis. Uiteraard kunt u ook online gebruik maken
van onze diensten. Kijk op www.uithoorn.nl voor onze openingstijden en
de digitale balie voor welke zaken u
niet naar het gemeentehuis hoeft. De
tijdelijke toegangsdeur voldoet aan
het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS).

N201, N196 en verkeerbesluiten
De omlegging van de N201 nadert
voltooiing. Iets waar Uithoorn al jaren
naar uitkijkt. De grote stroom doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit
het dorpscentrum. Dat komt de leefbaarheid ten goede, maakt dat de
twee dorpshelften aan elkaar kunnen
worden gesmeed en verbetert de bereikbaarheid van Uithoorn.
Eind dit jaar wordt de nieuwe N201 in
gebruik genomen. Echter, de op- en
afritten bij de Zijdelweg zijn dan nog
niet klaar. Dat betekent dat de nieuwe verkeersroutes nog niet allemaal
gebruikt kunnen worden. Daarom is
voor Uithoorn de omlegging pas écht
klaar op het moment dat de op- en afritten gebruikt kunnen worden. Dat is
naar verwachting eind maart 2014.
Dat neemt niet weg dat de gemeente
gewoon doorwerkt aan alle noodzakelijke maatregelen. Zo is nog steeds
de planning dat de Amsterdamseweg
en nieuwe hoofdontsluiting (Thamerlaan en Prins Bernhardlaan) eind dit

jaar klaar zijn. Voor een aantal wegen
moeten nog verkeerbesluiten genomen worden waarop inspraak mogelijk is. Ook dat gebeurt nog dit jaar.
Nu de opening van de weg nadert,
neemt het aantal vragen over bereikbaarheid toe. Vragen over planning,
wat er met de N196 gaat gebeuren
maar ook over de nieuwe routes. Uit
de vragen blijkt dat mensen vaak niet
weten hoe het verkeer na de omlegging nu precies gaat rijden.

Informatiebijeenkomst
en inspraak

In oktober worden verschillende verkeersbesluiten ter inzage gelegd. Dat
wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Op diezelfde pagina geven wij meer informatie over de nieuwe verkeersstructuur en de planning.
Eind oktober organiseren we daarover een informatiebijeenkomst die
op de gemeentepagina wordt aangekondigd.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

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 ongedaan moet worden gemaakt).

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar 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-

Vervolg op volgende blz.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

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 arrondissementsrechtbank (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 worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
Vervolg van vorige blz.
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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

-

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk:
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111.
- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein,
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen

-

Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en
met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297513111.
Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013.
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111.
Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.
Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl
Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met
17 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38 t/m 42, 46 t/m 50, 61 en 63 en Pastoor L.
Pullenlaan 12, 20 en 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen
van onderheide terrassen en Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38 t/m 42, 46
t/m 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van steigers.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein, Dorpsstraat, Amsteldijk-Noord, De Visserlaan,
Blomstraat en Amstelstraat, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van laagspanningskabels, het overzetten van huisaansluitingen en het
rooien van oude laaglaagspanningskabels. Ontvangen 13 september 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 56, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 19 september 2013.
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

Thamerdal
- Zijdelveld 66b, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijkant, het wijziging van de garagedeur in een vast kozijn aan de voorzijde
en het realiseren van een onderheid terras.

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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. Bezwaar: t/m 1 november 2013.

De Kwakel
- Achterweg 54, vergunning kabels en leidingen voor het plaatsen van een HD
gas huisaansluing. Bezwaar t/m 1 november 2013.
Dorpscentrum
- Thamerlaan-Prins Bernhardlaan (fase 4), vergunning kabels en leidingen voor
het wijzigen van gasleidingen. Bezwaar t/m 29 oktober 2013.
- Stationsstraat, vergunning kabels en leidingen voor reconstructie drinkwaterleiding. Bezwaar t/m 1 november 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, omgevingsvergunning voor het vervangen van rolbanen Winkelcentrum Amstelplein. Bezwaar: t/m 30 oktober 2013.
- Fermoor 8, vergunning aan de heer Buijs voor het plaatsen van een container
op de openbare weg van 7 t/m 25 oktober 2013. Bezwaar t/m 28 oktober 2013.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 7, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Bella Donna voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 september 2016;
- voor het schenken van alcoholische dranken;
Bezwaar t/m 29 oktober 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Team Timmerman voor het organiseren van de toertocht “Tour de Poel voor het goede doel” op 29 september
2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Willem Klooslaan 56, omgevingsvergunning voor het vervangen van het bestaande gevelkozijn door een schuifpui in de voorgevel. Bezwaar: t/m 28 oktober 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Publicaties personeelsbeleid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden. Het college van B&W heeft op 12 juni 2013 het volgende besluit genomen:
- Intrekken regeling inzet premiekorting ouderen

WWW.UITHOORN.NL

Van Kadernota naar begroting 2014
Goede samenwerking raad en college levert resultaat op
Vlak voor het zomerreces (4 juli 2013) heeft de raad de
Kadernota 2014 vastgesteld. In de Kadernota staan de
hoofdlijnen van beleid en de daarmee samenhangende
(ﬁnanciële) keuzes voor het komende jaar. Op 7 november
2013 bespreekt de raad de begroting 2014. De organisatie
bereidt die bespreking nu met de richtlijnen van de
kadernota in de hand voor. Wij vinden het belangrijk
dat u, als inwoner, tijdig bij dit proces betrokken bent.
Daarom geven wij op deze pagina een toelichting op
het proces en de voorgenomen maatregelen.
Waar gaat het om?

De landelijke overheid heeft bezuinigingen op het gemeentefonds doorgevoerd en de gemeente(n) moet
(en) het met minder geld doen. Daar
komt bovenop dat het Rijk taken
overdraagt aan de gemeente. Dus
ook Uithoorn moet met minder geld
straks meer gaan doen. Verder heeft
de economische tegenwind gezorgd
voor een ﬁks verlies in het resultaat
van onze bouwgrondexploitatie. Tot
slot vragen lokale ontwikkelingen om
extra investeringen, bijvoorbeeld op
het gebied van veiligheid. Alle ontwikkelingen moeten in de begroting opgevangen worden. Dat vergt keuzes:
hier wat meer, daar wat minder.

Voortouw

De gemeente Uithoorn moet zorgen dat haar ﬁnanciële huishouding
op orde is. Dat houdt in dat het gemeentelijke huishoudboekje (de begroting) over meerdere jaren geen
tekorten laat zien. In gemeenteland
spreken we van ‘financieel gezond
zijn’. Financieel gezond zijn is een
voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven opereren. Heel belangrijk
dus. Dit keer nam de raad het voortouw voor een andere aanpak van
het proces. Doel was een structureel
sluitende begroting, zeg maar een
kloppend huishoudboekje voor de
komende vier jaar (2013-2017). De

raad heeft het merendeel van de bezuinigingsvoorstellen opgesteld Het
college heeft alleen voorstellen gedaan met betrekking tot veiligheid en
de herverdeling van taken op het gebied van zorg, jeugd. Die voorstellen
zijn vervolgens in de vorm van amendementen op 4 juli 2013 door de raad
vastgesteld en opgenomen in de kadernota.

Succesvol

Die aanpak bleek succesvol. De raad
ging bij haar zoektocht naar geld
zorgvuldig te werk. Ze heeft alle posten onder de loep genomen. De raad
is er in geslaagd om sportverenigingen, bibliotheek en culturele organisaties niet te treffen. Dit is enerzijds
gelukt door alle werkterreinen kritisch
te bekijken, maar ook door onder andere te kiezen voor het verwerken
van de BTW in de tarieven van de
riool- en reinigingshefﬁng. Een heel
lastige beslissing omdat dit gaat over
de portemonnee van de burgers. De
inschatting is dat inwoners jaarlijks
ongeveer 30 euro per huishouden
meer moeten gaan betalen.

En verder...

In Uithoorn werken we met programma’s. Hieronder vindt u kort toegelicht in welk programma welke bezuiniging is doorgevoerd en – zo concreet mogelijk - wat dit betekent.

PROGRAMMA
BEREIKBAARHEID
We besteden minder geld aan het
uitvoeren van projecten van het
UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan). Dat kan ertoe leiden dat
projecten uit dit programma niet of
later of met wijzigingen worden uitgevoerd. Dat laatste betekent bijvoorbeeld een keuze voor een sobere inrichting van de openbare
ruimte of weg.

PROGRAMMA
WONEN IN UITHOORN
Buurtbeheer anders vormgeven.
Er komt minder geld voor het organiseren van buurtbeheer en voor
de overlegvormen hiervan. De
medewerkers van de gemeente
zijn minder uren beschikbaar voor
buurtbeheer. De vertegenwoordigers van Buurtbeheer en de gemeente zijn met elkaar in gesprek
over een andere werkwijze. En
hoewel we nog geen eindresultaat
hebben, verwachten we een constructieve oplossing.
Het optimaliseren van gebieds/
bouwplannen. Hier is vooral de organisatie aan zet. Bij de actualisatie van de grondexploitatie, die de
raad in november vast moet stellen, komt een plan van aanpak om
de taakstelling te realiseren.
Openbare verlichting buitengebied. We besparen op de energiekosten door straatlantaarns in
dunbevolkte delen van Uithoorn
en in het buitengebied uit te zetten.
Er komen wel alternatieven, onder
meer ‘kattenogen’ en belijning.
Inrichting en kwaliteit van wegen.
We verlagen het niveau van het
onderhoud en besteden minder
geld aan het beheer van wegen en
bermen.
Sponsoring openbare ruimte. Het
onderhouden van de openbare
ruimte is kostbaar. Daarom proberen we geld te verdienen aan de
openbare ruimte, bijvoorbeeld door
het werven van sponsors. Er kunnen (reclame)borden van sponsors
in de buitenruimte geplaatst worden, bijvoorbeeld van de hovenier
die (gratis) voor de groenvoorziening op een rotonde zorgt.

PROGRAMMA
DUURZAAM UITHOORN
Er is minder geld beschikbaar voor
advies en uitvoering van projecten
van ‘Energiek op weg!’. Zo krijgen
scholen per 2014 geen lespakketten meer over energie, natuur en
duurzaamheid via de gemeente.
Wél behouden we het aanbod via
de werkgroep Natuur- en MilieuEducatie (NME) van de milieusamenwerking Amstelland-Meerlanden). Daarnaast is de duurzaamheidsadviseur van de gemeente
Uithoorn minder uren per week beschikbaar.
De kwaliteitsnorm zwerfvuil gaat
omhoog. Er komt iets meer geld
voor het voorkomen en opruimen
van zwerfvuil in Uithoorn en De
Kwakel.

PROGRAMMA
OPGROEIEN IN
UITHOORN
De gemeente zet in op een doorlopende zorgketen waarbij de ondersteuning aan kwetsbare inwoners op elkaar aansluit en dat
hulpverlening efficiënt en effectief samenwerkt. Hierbij staat de
zorg voor de kwetsbaren voorop.
Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning door de zelfredzaamheid en de eigen kracht van buurtbewoners en jongeren zoveel mogelijk te stimuleren . De rol van de
gemeente is het bieden van een
springplank en te werken vanuit
wat men nog wél kan. Financieel
levert dit een structurele bezuiniging op het opbouwwerk en jongerenwerk.
Brede school coördinator: De
functie van brede school coördinator komt te vervallen. De combinatiefunctionarissen zijn inmiddels
in dienst bij Sportservice Noord
Holland en nemen de taken in hun
werkzaamheden mee onder begeleiding van Sportservice NoordHolland.

PROGRAMMA
FINANCIEEL GEZOND
De BTW nemen we vanaf 2014
mee in de afvalstoffen- en rioolhefﬁng. Burgers krijgen het door deze
maatregel ﬁnancieel moeilijker. De
belasting stijgt voor een gemiddeld

huishouden met €2,50 per maand
(= € 30 per jaar). Voor sommige
inwoners kan dit bedrag een probleem vormen. Zij kunnen een beroep doen op kwijtschelding.

PROGRAMMA
ECONOMIE EN
ONDERNEMEN
We stellen de bijdrage aan citymarketing bij en verlagen het beschikbare bedrag voor citymarketing in 2014 en 2015 met 10.000
euro per jaar.
Dit
betekent
minder geld voor de promotie van
Uithoorn. Daardoor kunnen burgers en ondernemers minder beroep doen op ﬁnanciële steun voor
het organiseren van evenementen
en activiteiten.

PROGRAMMA
MEEDOEN EN
MEEDENKEN
Het budget voor de re-integratieactiviteiten wordt met € 15.000
verlaagd. De werkwijze past de
organisatie aan en is erop gericht
inwoners die een beroep doen op
een uitkering direct en zo intensief
mogelijk te begeleiden naar werk.
De bezuinigingen mogen niet leiden tot een toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van
een bijstandsuitkering.

PROGRAMMA
VEILIGHEID
De mogelijkheden voor activiteiten
rondom voorlichting over brandpreventie zoals ‘brandveilig leven’
zijn beperkt doordat er geen extra
geld beschikbaar is. Samen met
de brandweer werkt de gemeente
een plan van aanpak uit op basis
van de bestaande budgetten.
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gaan we minder in-

zetten. De organisatie werkt hiervoor een plan uit. Minder inzet van
de BOA kan leiden tot verloedering
in het openbaar gebied en minder
controle op overtredingen. Ook
kan vertraging optreden bij controle van vergunningen en kunnen
overtredingen later worden opgemerkt. Dit leidt mogelijk tot meer
klachten bij het bestuur en meer
handhavingsverzoeken en aansprakelijkheidstellingen.

PROGRAMMA
BESTUUR, BESTUURSONDERSTEUNING EN
DIENSTVERLENING
De gemeente Uithoorn heeft samen met diverse andere gemeenten een aantal gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn onder andere samenwerkingsverbanden op
het gebeid van openbare gezondheidszorg en veiligheid. Samen
met de partners onderzoeken we
de mogelijkheden om binnen deze samenwerkingsverbanden bezuinigingen te realiseren.

Gemeentelijke organisatie

Niet alleen in de programma’s is
scherp gekeken naar het geld. Ook
binnen de eigen organisatie moet
door nóg efficiënter werken een bezuiniging gerealiseerd worden. Vanaf 2014 levert de organisatie 200.000
euro in. In 2015 is dat 350.000 euro
tot 650.000 euro in 2017. In 2014 gebeurt deze besparing vooral door het
bevriezen van de uitgaven op inhuur
en efﬁciency. Daarna moet de bezuiniging komen uit de samenwerking
met de gemeenten Ouder-Amstel,
Diemen en Ronde Venen.

Reageren

Het pakket aan maatregelen treft niet
iedere inwoner op dezelfde manier .
Wél vinden we het belangrijk dat iedere Uithoornaar en Kwakelaar weet
wat er speelt. Vooral omdat ook onze inwoners creatief zijn in het vinden
van oplossingen. Wilt u een idee delen of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de grifﬁe via mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch: 0297 513963.
Met vragen over het proces tot aan
de begroting, kunt u een mail sturen
naar gemeente@uithoorn.nl. In de
gemeentegids vindt u alle contactgegevens van het gemeentebestuur. Alle stukken zijn beschikbaar via www.
uithoorn.nl.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @RaadUithoorn

‘Geen lastenverzwaring in begroting Uithoorn’
Raadslid Jordy Keimes van het CDA.

moeten we hier rekening
mee houden, en verdere
lastenverzwaringen voor
onze inwoners en bedrijven
zoveel mogelijk vermijden.”

4

Wat voor aanpassingen denk je aan?
We moeten het zoeken in de
uitgaven van de gemeente.
Die zullen naar beneden

‘Werkgroep Geen Lastenverzwaring
zoekt naar alternatieven voor
begroting volgend jaar’
In deze aflevering van de Raadspagina stellen
we vijf vragen aan fractievoorzitter Jordy
Keimes van het CDA. In de begroting voor
2014 wil hij lastenverzwaring zoveel mogelijk
vermijden. “We hebben nog tot 7 november
de tijd om alternatieven te vinden.”

1

Waarom wil je
lastenverzwaring
vermijden in de begroting?
“Het is voor iedereen inmiddels wel duidelijk dat we
op onze uitgaven moeten
letten. En dat geldt voor heel
Nederland. De overheid bezuinigt. Stijgende belastingen en
dalende tegemoetkomingen
laten zien dat er meer van
burgers en bedrijven wordt
gevraagd. Voor mij is dit een
signaal dat we als gemeente

niet aan deze tendens mee
moeten doen, omdat er dan
een ongewenste stapeling van
lastenverzwaringen ontstaat.”

2

Kun je dit toelichten?
“Naast de bezuinigingen
van de Rijksoverheid vragen
ook de waterschappen een
hogere bijdrage. En dan staat
ook nog eens de inflatie op
een hoog niveau, waardoor
ieders geld minder waard
wordt. Ik vind: als gemeente

3

Wat betekent deze
stelling voor de
begroting van Uithoorn?
“Aan het begin van de zomer
is de kadernota over de
gemeentelijke begroting
van 2014 verschenen. Hierin
is een totaalbedrag van
€ 350.000 aan lastenverzwaringen opgenomen. Ik wil
proberen hier iets aan te doen.
Daarom gaat op mijn initiatief
vanaf morgen de werkgroep
Geen Lastenverzwaring aan
de slag. Alle partijen werken
hierin samen. Hopelijk lukt
het om alternatieven voor de
lastenverzwaringen te vinden,
zodat we de begroting kunnen
aanpassen. Op 7 november is
het debat over de begroting
van volgend jaar, dus we
hebben nog even de tijd.”

moeten. Natuurlijk is daar
al eerder naar gekeken,
maar de kadernota is in hoog
tempo opgesteld, dus wie

weet is er iets over het hoofd
gezien. Misschien kunnen
we beleid aanpassen, zodat
het goedkoper wordt. Of
misschien zijn er taken die
we tegen minder kosten op
hetzelfde niveau kunnen
aanbieden. Efficiënter dus.”

5

Hoe groot acht je
de kans van slagen?
“Het zal lastig worden. Wat
ik hoop, is dat alle partijen
het belang van de werkgroep
inzien. Dat ze onderkennen

dat we lastenverzwaringen
moeten zien te voorkomen.
Als we vanuit dat uitgangspunt samen op zoek gaan
naar oplossingen, dan krijgen
we die € 350.000 misschien
weer uit de begroting.
Daarvoor zullen we moeilijke
keuzes moeten maken.
Ik hoop dat alle partijen er
veel voor over hebben om de
inwoners en bedrijven van
onze gemeente te ontzien.”

Gemeenteraad bespreekt nieuwe sociale taken
Als in 2015 sociale taken
van de Rijksoverheid naar
de gemeentes worden overgeheveld en het ‘sociale domein’
naar de gemeente komt,
moet daar beleid voor zijn.
Uithoorn besprak op 12
september de ‘visie sociaal
domein’: het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten
en de participatie bevorderen.
In de visie wordt geschetst hoe
de gemeente denkt de nieuwe

taken te willen gaan uitvoeren.
Dit zijn onder andere taken
voor de jeugdzorg, Wmo/
AWBZ en de nieuwe ‘participatiewet’. Concreet was er
weinig over de plannen te
zeggen, omdat de Tweede
Kamer de wetten nog moet
goedkeuren. Desalniettemin
waren er veel vragen. De PvdA
wilde weten wat ‘stapelingsproblemen’ zijn. Dat zijn
problemen die zich opstapelen
en dan onbeheersbaar
worden, gaf wethouder
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Zijlstra aan. “Juist door de
brede aanpak kunnen we
die problemen nu eerder aanpakken.” Gemeentebelangen
wilde weten wat de waarde is
van de pilots die nu uitgevoerd
gaan worden. Zijlstra: “Met
die pilots kunnen we kijken
of we op de goede weg zitten.”
Over de wijze waarop
Uithoorn omgaat met de
uitvoering van de wetten, mag
de raad zich nog uitspreken
in zogeheten koersbesluiten,
aldus de wethouder.

Raadsagenda
Datum: 26 september 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Koop realisatieovereenkomsten Legmeer West
deelgebied 3 19.40 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 17 oktober
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

