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R A A D S A G E N D A

Datum: 24 november 2016 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Beëdiging dhr.  
J. Bouwmeester en  
dhr. T. Siermann resp.  
directeur en plv. directeur 
rekenkamer Uithoorn

3  Inspreken burgers

4   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college, 19.40 uur

5   Motie openbaar vervoer 
Thamerlint, 19.50 uur

6   Aanpassing nota  
Grondbeleid Uithoorn, 
20.00 uur

 
*Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raadsver
gadering is op donderdag  
22 december 2016. Alle  
commissievergaderingen 
vinden plaats in de week  
van 5 december 2016.
Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen van  
de gemeenteraad terug
luisteren. Volg ons op  
Twitter @RaadUithoorn.

Hoe helpen we met minder 
middelen meer mensen  
uit de bijstand? Met dat 
vraagstuk houden Raadslid 
Rebecca Sterrenberg (VVD) 
en Iris Theijssen (Gemeente-
belangen)  zich bezig voor 

de commissie ‘Leven’ van  
de Gemeente Uithoorn.  
Dit naar aanleiding van  
de nieuwe Participatiewet.
“De wet is er om zo veel  
mogelijk mensen - zowel 
met als zonder arbeids-

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

Uithoorns nieuwe reintegratiebeleid laat mensen sneller meedraaien  
in de maatschappij. ‘Door over te stappen op maatwerk, worden  
mensen zonder werk nu persoonlijker, en dus beter geholpen.’

“Verandering hoeft niet per 
definitie nadelig uit te pakken.”

beperking, werk te laten 
vinden”, zegt Sterrenberg. 
“Voorheen waren daar  
allemaal losse potjes met 
budget voor, zoals de Wwb, 
WSW, Wajong. In de nieu-
we situatie kan de gemeente 

naar eigen inzicht middelen 
inzetten om mensen de hulp 
te bieden die bij ze past.”

Meedoen
Sterrenberg: “Het gaat ons 
daarbij niet louter om mensen 
uit de bijstand krijgen. Heel 
belangrijk is hun partici-
patie in de samenleving,  
het blijven meedoen in de 
maatschappij. Het gaat niet 
alleen om salaris, maar  
ook om een gevoel van  
eigenwaarde. In mijn directe 
omgeving heb ik gezien hoe 
je baan verliezen of geheel 
of gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt worden, een aanslag 
pleegt op je zelfvertrouwen. 
Wij willen niemand langs 
de zijlaan laten staan en  
zetten ons dan ook in om 
alle mensen de hulp te  
bieden die ze nodig hebben 
om zo zo snel mogelijk weer 
een baan te vinden of op 
een andere manier bij te 
dragen in de samenleving.”

Raadslid Rebecca Sterrenberg (VVD) en Iris Theijssen (Gemeentebelangen)

Naar vermogen
Iris Theijssen: “Het uit-
gangspunt is dat inwoners 
van Uithoorn ‘meedoen 
naar vermogen’. Daarmee 
stel je de persoon voorop. 
De financiële kant is  
belangrijk, maar laten  
we niet het persoonlijke  
aspect uit het oog verliezen.
“Waar mensen vroeger  
via een standaardtraject 
moesten reïntegreren op  
de arbeidsmarkt, krijgen  
ze nu begeleiding die veel 
meer op hun persoonlijke 
situatie is afgestemd.  
Dat scheelt een hoop zinloze 
stappen. Iemand die voor  
90 procent is afgekeurd 
heeft een ander soort  
begeleiding nodig dan  
iemand die net zijn baan 

kwijt is, en hulp nodig  
heeft bij het opstellen  
van een cv. Juist het gericht 
inzetten op de mogelijk-
heden van de persoon,  
pakt beter uit voor zowel 
client als gemeente.”

Decentralisatie
Theijssen: “Uithoorn heeft 
met deze re-integratienota 
een effectief beleid liggen 
voor re-integratie. Er is goed 
nagedacht over de verdeling 
van het budget. We zijn als 
gemeente weliswaar gekort, 
maar in dit geval is dat een 
stimulans geweest om zo 
doeltreffend mogelijk om  
te gaan met de middelen.
Vanaf de start van de  
decentralisaties heb ik  
het feit dat zorg en onder-
steuning centraler geregeld 
worden als kans gezien:  
verandering hoeft niet  
per definitie nadelig uit  
te pakken!” 

“Het gaat ook om een gevoel  
van eigenwaarde.”




