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In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik 
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendma-
kingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan 
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): 
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van 
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
sterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u 
griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een 
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te tref-
fen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet 
u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledi-
ge teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi -
cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Ge-
meentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mail-
service. U wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde 

(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014. 
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inza-
geperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikke-
ling, R. Noorhoff, 0297-513111.

- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, 
Martijn van Wietmarschen, 0297 513 111.

- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, 
Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297 513 111.

- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Hais-
ma, 0297 513 111.

- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen , 
0297 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van reclame-uitingen op de voor- en zijgevel. Ontvangen 27 oktober 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff Deelgebied B4, aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van 16 eengezinswoningen. Ontvangen 30 oktober 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.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Buitendijks 2 t/m 8, 22 en 24 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het op-

richten van 6 woningen. Bezwaar: t/m 11 december 2014.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan en omgeving, vergunning kabels en leidingen voor het 

vervangen van het LS-net en MS-net. Bezwaar t/m 10 november 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Aan de Molenvliet. Wijziging op de vergunning aan de heer Putters voor het 

plaatsen van voorwerpen op de openbare weg van 3 t/m 24 november 2014. 
Bezwaar t/m 12 december 2014.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum 
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
 

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr. 08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur 13.30-16.30 uur

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do. 08.30-12.00 uur 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

COLOFON

Vervanging kastanjes 
Roodhalsgans/Canadese gans
Vanaf 10 november tot ongeveer be-
gin december 2014 vervangen wij 28 
kastanjebomen aan de Roodhals-

gans en Canadese Gans voor Moe-
raseiken en Magnolia’s. De kastanje-
bomen zijn allemaal ziek.

Nieuwsbrief 9 Dorpscentrum
In oktober 2014 is de laatste nieuws-
brief uitgekomen over de plannen in 
het Dorpscentrum Uithoorn. U leest 
hier meer over het Cultuurcluster dat 
nieuw gebouwd wordt aan het Markt-
plein en leest u meer over de tijdelij-
ke inrichting van de Koningin Máxi-
malaan. 

Bent u geïnteresseerd in de plan-
nen? De nieuwsbrief ligt bij het Infor-
matiecentrum Dorpscentrum, de bi-
bliotheek en bij het gemeentehuis. 
Op www.uithoorn.nl/dorpscentrum 
leest u meer over de deelprojecten 
in het Dorpscentrum en kunt u hier 
de laatste nieuwsbrief downloaden.

Leden Participatieplatform gezocht
De komende periode verandert er veel op het gebied van zorg 
en ondersteuning. De gemeente richt per 1 januari 2015 een 
Participatieplatform Sociaal Domein op. Het draagt bij aan de 
participatie van inwoners en hun betrokkenheid bij het beleid.

Het is de taak van het Platform om het college gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk beleid op het brede 
terrein van het Sociaal Domein. Het college is op zoek naar minstens 
negen nieuwe leden en doet daarom een beroep op iedereen die 
kritisch met het college mee wil denken en zijn of haar ideeën en 
suggesties wil delen over hoe het beleid voor zorg en ondersteuning 
eruit moet zien. 

Het Participatieplatform Sociaal Domein wordt het formele 
adviesorgaan van het college op de uitvoering van de Participatiewet, 
de Wmo en de Jeugdzorg. Het Participatieplatform vervangt de 
huidige Wmo- raad en de cliëntenraad WWB. De leden worden door 
het college benoemd

Het college is op zoek naar: 
- Minimaal 9 nieuwe leden voor het 
 Participatieplatform Sociaal Domein 
- drie cliënten, en/of vertegenwoordigers, 
 ten behoeve van de Participatiewet;
- drie cliënten, en/of vertegenwoordigers, 
 ten behoeve van de Wmo;
- drie jeugdigen, en/of vertegenwoordigers, 
 ten behoeve van de Jeugdwet.
- Eén onafhankelijke voorzitter

Waar gaat u over adviseren? 
Bij de Participatiewet gaat het om onderwerpen als het re-
integratiebeleid of bijvoorbeeld de verordeningen die worden 
opgesteld. Gaat het over de Wmo, dan kunt u gevraagd worden 
om mee te denken over onder andere het uitvoeringsprogramma 
Wmo en de transformatie van de nieuwe taken die vanaf 2015 
naar de gemeente worden overgeheveld. Met betrekking tot de 
Jeugdwet zoekt het college naar leden die kennis hebben van 
speciaal onderwijs, preventief jeugdbeleid en ambulante jeugdhulp. 
U wordt vanuit deze onderwerpen gevraagd om te adviseren 
over bijvoorbeeld de beleidsregels jeugd en de verbeteringen 

in de uitvoering en de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. 
Tot slot kan het gaan om onderwerpen als armoedebeleid en 
schuldhulpverlening. 

Het college vraagt nadrukkelijk om oog te hebben voor de onderlinge 
samenhang tussen de onderwerpen waarover met u in gesprek wordt 
gegaan. 

Wat verwacht de gemeente van u?
Het college nodigt u van harte uit contact met ons op te nemen 
wanneer u voldoet aan het volgende functieprofi el: 
- U hebt kennis van of ervaring met zaken op gebied van het 

Sociaal Domein die spelen in onze gemeente, en/of wilt hier ook 
meer kennis over krijgen;

- U bent representatief voor een groep burgers/belanghebbenden 
binnen de relevante zaken;

- U bent in de mogelijkheid tijd vrij te maken voor het platform; 
- U woont bij voorkeur in gemeente Uithoorn. 
Het lidmaatschap van het Participatieplatform is niet verenigbaar met:
- Lidmaatschap van de gemeenteraad;
- Beroepsmatige functies bij instellingen of organisaties die 

zich bezig houden met of betrokken zijn bij de Wmo, de 
Participatiewet en/of de Jeugdwet in gemeente Uithoorn;

- Beroepsmatige functies binnen het Sociaal Domein bij de 
gemeente Uithoorn.

Het college kan afwijken van bovenstaande voorwaarden.

Heeft u belangstelling voor de functie van voorzitter? 
De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het proces binnen het 
Participatieplatform en de kwaliteit van de uit te brengen adviezen. 
Aanvullend op de voorwaarden die gevraagd worden van de leden, 
verwachten we van de voorzitter:
- Een inspirerende en proactieve houding;
- Een representatieve invulling in de rol van de voorzitter als 

aanspreekpunt en woordvoerder van het Participatieplatform;
- Bestuurlijke ervaring.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Reus 
(tel.nr. 0297-513111). Ook kunt u via haar uw interesse telefonisch 
laten blijken of, bij voorkeur, een korte motivatiebrief sturen naar 
lisanne.reus@uithoorn.nl Kijk ook op www.uithoorn.nl/sociaaldomein 
voor meer informatie



Voorzitter Participatieplatform Sociaal Domein gezocht!

Mantelzorg & Meer, de nieuwe naam voor 
een vertrouwd adres voor iedereen die met 
mantelzorg te maken heeft. Een nieuwe naam, 
omdat zij meer doen dan de oude naam deed 
vermoeden. Meer voor mantelzorgers, meer voor 
vrijwilligers, meer voor werkgevers en meer 
voor organisaties.

In het zonnetje
De Nationale Dag van de Mantelzorg op 10 
november 2014 is voor Mantelzorg & Meer dé 
gelegenheid om mantelzorgers in het zonnetje te 
zetten. Daarom worden in de week van 10 tot en 
met 17 november activiteiten georganiseerd. Voor 
sportievelingen een golfclinic, bowlen en een Beach 
Sport clinic. Voor creatievelingen workshops zoals 
kaarsen maken, taart versieren en keramieken. 
Daarnaast zijn er rondleidingen bij ondermeer 
het Ford Museum, de Amsterdam Arena en een 
wijnproeverij.

Op de hoogte blijven
Ingeschreven mantelzorgers ontvangen regelmatig 
relevante informatie. Ook kunnen mantelzorgers bij 
Mantelzorg & Meer terecht voor informatie en advies, 
praktische en emotionele ondersteuning, cursussen 
en bijeenkomsten en inzet van zorgvrijwilligers. Bent 
u mantelzorger en woont u in de gemeente Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn of Stadsdeel Amsterdam-Zuid? 
Staat u nog niet bij Mantelzorg & Meer inschreven? 
U kunt zich aanmelden, of voor meer informatie 
contact opnemen, telefoon 020-3335353, 
e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl. 

Mantelzorg 
Steunpunt wordt 
Mantelzorg & Meer

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.

Veranderingen in de zorg

Bij alle veranderingen in de zorg en 
ondersteuning die vanaf 1 januari 2015 ingaan, 
gaat de gemeente Uithoorn uit van de kracht 
van de samenleving waarbij iedereen een 
bijdrage levert en we naar elkaar omzien. Dat 
betekent dat de aanspraak op professionele 
zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 
minder vanzelfsprekend wordt. En hulp uit de 
omgeving wordt daarmee steeds belangrijker. 
Maar wie écht niet zonder professionele 
ondersteuning kan, moet die ook krijgen. 
Tijdelijk als het kan en langdurig als het moet!

Maak kennis met de vrijwilligers van Uithoorn!
Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
anderen, die wat extra hulp nodig hebben, ook 
kunnen meedoen in onze samenleving. Iedereen 
kan iemand anders helpen, of u nou 1 uur of 30 uur 
beschikbaar hebt. Elkaar helpen geeft energie, dus 
wie hulp nodig heeft, moet niet schromen om hulp 
te vragen! Door middel van een aantal interviews 

in dit katern willen we u een indruk geven van de 
verschillende vrijwilligers die in Uithoorn actief zijn. 

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig?
Heeft u ondersteuning nodig bij het doen van 
boodschappen, vervoer en kleine klussen in 
en rond het huis? Het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg (vrijwillige hulpdienst) bemiddelt tussen de 
vraag van een inwoner en het aanbod van een 
vrijwilliger. Het loket is op werkdagen te bereiken 
op telefoonnummer 0297-513 131 van 8.30 – 
12.00 uur. U kunt het loket ook bellen als u graag 
aan de slag gaat als vrijwilliger voor het doen 
van boodschappen of helpen bij vervoer. Op de 
website http://debuurtverbinding.nl/ kunt u zich 
aanmelden als u hulp kunt gebruiken bij kleine en 
tijdelijke klussen of als u contact wil maken met 
anderen uit uw buurt. U kunt er ook terecht als 
u hulp wilt bieden. Of meld u aan bij één van de 
vrijwilligersorganisaties die actief is in de gemeente 
Uithoorn (zie gemeentegids).

Toen Ankie Verberg in juli vorig jaar met 
pensioen ging, wilde ze ‘iets’ gaan doen. 
Vrijwilligerswerk waarbij ze iets voor 
anderen kon betekenen. Haar hele leven 
heeft ze met jeugd gewerkt, onder andere 
als onderwijsassistent, daarom koos ze nu 
voor ouderen. Sinds september vorig jaar 
begeleidt ze elke woensdagmiddag ouderen 
(80 plus) die bij Vita Welzijn en Advies bij elkaar 
komen in twee ontmoetingsgroepen. “Op 
school begeleidde ik kinderen met spraak- en 
taalproblemen en nu help ik 80plussers die 
woordvindingsproblemen hebben. Het woord zit 
wel in hun hoofd, maar ze komen er niet meer 

op. En daar kan ik ze dan mee helpen”, vertelt 
Ankie.

De ouderen in de ontmoetingsgroep hebben 
allemaal een bepaalde vorm van dementie of 
alzheimer. Ankie vult aan: “Nadat ze ‘s ochtends 
gymnastiek hebben gehad, haal ik een van de 
bezoekers uit de groep en ga apart met hem of 
haar zitten. We doen een spelletje, maken een 
praatje of ze mogen een puzzel van zichzelf op de 
IPad maken. Ik help hen met de taal. Ik heb altijd 
al iets met taal gehad. Dat komt denk ik, omdat 
ik opgegroeid ben in een gezin met vier dove en 
slechthorende kinderen. Dan moet je wel duidelijk 

praten en taal staat dan altijd centraal. Daarnaast 
ben ik ook actief binnen het Alzheimercafé. 
Dat is speciaal bedoeld voor mantelzorgers 
en familieleden. Zij kunnen daar hun vragen 
stellen. Het Alzheimercafé wordt vijf keer per jaar 
georganiseerd”.
Ankie: “Ik kan iedereen aanraden om iets te doen 
waarbij je de ander helpt. Dat geeft een heel fi jn 
gevoel. Soms is het ook prettig voor jezelf. Als je je 
bijvoorbeeld een beetje eenzaam of verdrietig voelt, 
dan is het prettig om met anderen een praatje te 
kunnen maken. De grappen vliegen bij de bejaarden 
over tafel. Ik krijg er dus veel voor terug: ik ga altijd 
weer blij de deur uit!”

“Nadat ik stopte met werken, wilde ik toch graag anderen blijven helpen”

In juli 2009 ging Gerrit Roseboom met de vut. Een 
mooi moment om wat te gaan doen in zijn buurt. 
Hij meldde zich aan bij buurtbeheer Zijdelwaard. 
“Ik vind het belangrijk om mijn buurt te kennen. 
De mensen die er wonen en de problemen die zij 
hebben. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen 
aan een prettige leefomgeving.”

Buurtendag
Twee keer per jaar gaat hij met bewoners in gesprek 
om te horen welke dingen er spelen in de buurt. 
Aan het einde van het jaar organiseren ze een 
buurtendag. “Omdat het belangrijk is om elkaar 
te kennen. Ik ben opgegroeid in een dorp waar 
iedereen elkaar kende. We spraken elkaar aan 
met de voornaam. Ik zeg iedereen die ik op straat 
tegenkom gedag. Niet iedereen groet terug, maar als 
je maar lang genoeg volhoudt, dan groeten mensen 
vanzelf terug,” lacht hij.  

Mensen leren kennen
Buurtbeheer heeft een eigen buurtwagen. Elke 
eerste dinsdag van de maand staat deze bus 
van half elf tot half een in het winkelcentrum van 
Zijdelwaard. Gerrits is daar dan ook altijd te vinden. 
Iedereen uit de Zijdelwaard is van harte uitgenodigd 

om ook langs te komen. Gewoon voor een praatje 
of omdat ze bijvoorbeeld een vraag hebben aan de 
buurtregisseur. 

“Waarom ik mij inzet voor mijn buurt? Dat vind ik een 
lastige vraag om te beantwoorden,” zegt Gerrit, “ik 
vind het erg leuk om te doen. Ik hou ervan om in mijn 
buurt rond te zwerven en na te denken over wat er 
hier allemaal nog kan verbeteren. En ik leer er veel 
mensen door kennen en dat is altijd leuk!”

Sociaal domein 2015

Uithoorn maken 
we samen!

“Ik blijf vrijwilliger tot ik er 
geen lol meer in heb!”

De komende periode verandert er veel op het 
gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente 
Uithoorn vindt het belangrijk dat de mensen om wie 
het gaat, zelf betrokken zijn bij de veranderingen. 
Daarom richt de gemeente per 1 januari 2015 een 
Participatieplatform Sociaal Domein op. Het draagt bij 
aan de participatie van inwoners en hun betrokkenheid 
bij het beleid. Twee weken geleden is een oproep 
gedaan om lid te worden van het Participatieplatform 
Sociaal Domein. Hier kan nog steeds op gereageerd 
worden. Wij zijn echter ook op zoek naar een 
voorzitter! 

Heeft u belangstelling voor de functie van 
voorzitter? 
De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het 
proces binnen het Participatieplatform en de kwaliteit 
van de uit te brengen adviezen. Aanvullend op de 
voorwaarden die gevraagd worden van de leden, 
verwachten we van de voorzitter:
- Een inspirerende en proactieve houding;
- Een representatieve invulling in de rol van de 
 voorzitter als aanspreekpunt en woordvoerder 
 van het Participatieplatform;
- Bestuurlijke ervaring.

Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Lisanne Reus bereikbaar via 0297-513111 of kijk voor 
de hele functietekst op www.uithoorn.nl 
(zie onderdeel nieuws en informatie) Indien u 
interesse heeft in de functie kunt u vóór 14 november 
2014, bij voorkeur, een korte motivatiebrief sturen 
naar lisanne.reus@uithoorn.nl of telefonisch met haar 
contact opnemen.

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
jeugd(hulp), maatschappelijke ondersteuning en 
werk. De wetswijzigingen die gepaard gaan met 
deze verandering treffen iedere inwoner. Iedereen 
die zorg of ondersteuning zelf kan regelen of 
betalen, wordt geacht dit te doen.

Nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelregels nodig zijn om 
te regelen wie er wel in aanmerking komt voor de 
diverse vormen van hulp en ondersteuning. Daarom 
zijn afgelopen zomer de verordeningen Jeugd, Wmo, 
Participatiewet en de verordening Participatieplatform 
Sociaal Domein Uithoorn 2015 opgesteld. In de 
verordeningen zijn de algemene kaders vastgelegd. 
Donderdag 23 oktober zijn de verordeningen behandeld 

Concept beleidsregels Jeugd, Wmo, Participatiewet en 
Participatieplatform Sociaal Domein klaar voor inspraak

in de Raad. De verordeningen zijn inmiddels uitgewerkt 
in beleidsregels. Deze beleidsregels zijn bestuurlijk 
vrijgegeven voor inspraak. Iedereen wordt uitgenodigd 
om op de concept beleidsregels te reageren.

Inspraakperiode
De inspraakperiode voor de concept beleidsregels loopt 
van 22 oktober t/m 3 december 2014. De beleidsregels 
zijn via www.uithoorn.nl volledig digitaal te bekijken. 
Verder liggen de beleidsregels ter inzage op het 
gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn). 
Na de inspraakronde gaan de beleidsregels opnieuw 
naar B&W en de Raad, samen met de reacties uit de 
samenleving. 

Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 3 december schriftelijk worden 
gestuurd naar Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v. 
verordeningen Jeugd, Wmo, Participatiewet. Reacties 
kunnen ook per e-mail worden verzonden naar: 
gemeente@uithoorn.nl o.v.v. verordeningen Jeugd, 
Wmo en Participatiewet.




