
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
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

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Via 
twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of 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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn
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Meer informatie over de openingstijden: 
www.uithoorn.nl

Burgerzaken en klantcontactcentrum
• Op donderdag 22 december open en telefonisch te bereiken vanaf 11.00 uur
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten

Openingstijden scheidingsdepot met kerst en oudjaar
• Kerstavond (24 december 2016) vanaf 15.30 uur gesloten
• Op tweede kerstdag (26 december 2016) hele dag gesloten
•• Oudjaarsavond (31 december 2016), vanaf 15.30 uur gesloten

Afvalkalender
Kijk op de afvalkalender voor afwijkende ophaaldata tijdens de feestdagen via 
www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl  

Afspraak maken
VVoor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een 
afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt rekening met de afwijkende 
openingstijden. 

ONDERHOUD VERKEERSLICHTEN ZIJDELWEG
Vrijdag 16 december van 21.00 – 5.00 zijn er werkzaamheden aan de Open-
bare Verlichting van de Zijdelweg. Er worden lamepn vervangen. Dit bete-
kent dat de Zijdelweg tussen 21.00 – 5.00 uur afgesloten zal zijn voor door-
gaand verkeer. Er zullen verkeersafzettingen worden geplaatst inclusief ver-
keersregelaars.

WERKZAAMHEDEN AMSTELDIJK-ZUID 
(ter hoogte van zuidelijke komgrens Nes a/d Amstel)
Op woensdag 14 december worden er tussen 09.00 en 15.00 uur werkzaam-
heden uitgevoerd op de Amsteldijk-Zuid, ter hoogte van de zuidelijke kom-
grens Nes a/d Amstel. In de fietsstrook zijn enkele scheuren die hersteld 
moeten worden. Tijdens de werkzaamheden zal er sprake zijn van verkeers-
hinder, geen afsluitingen. Er worden verkeersregelaars ingezet ter hoogte 
van de werkzaamheden.

WEGWERKZAAMHEDEN

Laag inkomen?  
Samen met de gemeente  
is je zorg goed verzekerd.

Bij Zorg en Zekerheid is iedereen welkom, ongeacht 
leeftijd of gezondheid. Iedereen heeft bij ons recht  
op de beste zorg. Daarom betaalt de gemeente mee  
aan je collectieve zorgverzekering. Ga voor informatie, 
vergelijken en aanmelden naar gezondverzekerd.nl.

Hulp nodig bij overstappen? Bel (071) 5 825 550.

Overstappen   
kan tot 

31 december!

Afvalbakken
De gemeente verwijdert alle open-
bare afvalbakken in de week van 26 
tot 30 december 2016. De afvalbak-
ken bij winkelcentra zijn als laatste 
aan de beurt. De gemeente plaatst 
de bakken in de week van 2 tot 6 ja-
nuari 2017 weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers wor-
den op 31 december vanaf 10.00 
uur afgesloten. Er mag niets naast 
de containers worden geplaatst. 
Op 1 januari worden alle containers 
weer geopend. Wij adviseren u om 
zelf ook maatregelen te treffen om 
vuurwerkschade te voorkomen. Dit 
kunt u doen door bijvoorbeeld aan-
hangers en afvalcontainers weg te 
halen.

Afsteken en opruimen vuurwerk
Op 29, 30 en 31 december mag u, 
als u 16 jaar of ouder bent, vuurwerk 
kopen bij de erkende verkoopadres-
sen. Legaal vuurwerk mag worden 
afgestoken op 31 december 2016 
vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op zon-
dag 1 januari 2017.

Boete 
De boete voor het afsteken van 
vuurwerk buiten de gestelde tijden is 
€100,-. Je kunt een boete krijgen als 
je prullenbakken, verkeersborden 
of andere gemeentelijke eigendom-
men vernield. Jij of je ouders beta-
len bovendien de aangerichte scha-
de. Ben je jonger dan 18 jaar, dan 
krijg je een alternatieve straf via bu-
reau Halt.  

Bureau Halt
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door 
de politie worden betrapt op een 
vuurwerkovertreding (zoals het te 
vroeg afsteken van vuurwerk), wor-
den doorverwezen naar bureau 
Halt. Bureau Halt zet deze jongeren 
in voor het opruimen van vuurwerk-
afval in de eerste week van januari. 
Dit gebeurt in samenwerking met de 
gemeente. De jongeren krijgen ver-
plichte voorlichting. 
In sommige gevallen worden ook 
kinderen tussen de 8 en 11 jaar naar 
bureau Halt verwezen.

Controle
Het beveiligingsbedrijf VMB en po-
litie surveilleren in en rondom Uit-
hoorn en De Kwakel. Zij houden on-
der andere in de gaten of er sprake 
is van vandalisme. De politie contro-
leert of vuurwerk wel volgens de re-
gels wordt afgestoken. Veiligheid is 
belangrijk. Ook tijdens de Oud en 
Nieuw viering. 

Klachten
Klachten over vuurwerk kunt u mel-
den bij de politie. Bij spoed of heter-
daad 112 en anders via het algeme-
ne nummer 0900-8844. 

Gemeente Schoon: opruimen van 
vuurwerk doe je samen
De jaarwisseling is een gezellig en 
leuk feest en daar hoort het samen 
vuurwerk afsteken zeker bij. Vuur-
werk afsteken is leuk maar geeft ook 
veel troep. Vuurwerkresten, soms 
met gevaarlijk korte lontjes, ver-
pakkingen en lege flessen zijn niet 
te voorkomen. Maar óók het samen 
opruimen van vuurwerkafval is on-
derdeel van het feest. Zo is de buurt 
snel weer schoon en worden onge-
lukken met niet afgegaan vuurwerk 
voorkomen.
Om ervoor te zorgen dat we 2017 
met schone en veilige straten begin-
nen, ruimt de gemeente vuurwerk-
afval op. Maar, u kunt daarbij ook 
helpen. Pak de bezem en veeg de 
straat schoon. Een kleine moeite. 
Bovendien voorkomen we dat vuur-
werk dat niet is afgegaan de volgen-
de dag gevonden kan worden door 
kinderen. En dat voorkomt gevaarlij-
ke situaties. Onze reinigingsdienst is 
blij met uw hulp. Zij kunnen dankzij 
uw hulp sneller UW STRAAT schoon 
vegen.

Vuurwerkzakken
Bij alle verkooppunten van vuurwerk 
in de gemeente worden vuurwerk-
zakken uitgedeeld. Deze zakken zijn 
tijdens openingstijden ook af te ha-
len op het scheidingsdepot. De ope-
ningstijden zijn: maandag, woens-

Speciaal voor mensen met hoge zorgkosten heeft de gemeente Uit-
hoorn samen met Zorg en Zekerheid een zorgverzekering samenge-
steld: het Gemeentepakket. Hiermee wil de gemeente Uithoorn u hel-
pen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn! 

Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die gemeente 
Uithoorn samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbiedt. De 
gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert 
van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basis-
verzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd 
de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezond-
verzekerd.nl! 

Uw voordeel
- De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering.
- U krijg korting op de basisverzekering en op de 
 aanvullende zorgverzekering.
- U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, 
 fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo
- Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring.
Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl! 

Maakt u veel zorgkosten en 
heeft u niet zo’n hoog inkomen?

Maatregelen afval en vuurwerk 
rond de jaarwisseling

dag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur 
(kerst- en oudjaarsavond tot 15.30 
uur) en met uitzondering van feest-
dagen.

Wijziging wijkindeling 
inzameling afval
Voor de inwoners die in 2016 inge-
deeld waren in de wijk ‘Bedrijventer-
rein’, verandert er iets in inzameling 
van afval en grondstoffen. Zij krijgen 
een brief thuis. De woningen aan de 
Burgemeester Brautigamlaan, de 
Burgemeester van Meetelenstraat, 
de Thamerweg t/m huisnummer 30 
en de Wilhelminakade (vanaf de 
busbaan) zijn voor de inzameling in-
gedeeld bij ‘De Regentes’. 

Afval- en grondstoffenkalender
De afval en grondstoffenkalender 
2017 is als uitklapblad in de ge-
meentegids verwerkt. De gemeen-
tegids wordt rond januari / februari 
bij u thuis bezorgd. Gemeentegids 
niet ontvangen? Dan kunt u een ge-
meentegids of afval- en grondstof-
fenkalender ophalen bij het gemeen-
tehuis of het scheidingsdepot. De in-
formatie is digitaal beschikbaar via 
www.recyclemanager.nl en vanaf ja-
nuari 2017 op www.uithoorn.nl 

Aanbieden minicontainers 
en PMD-zakken
Minicontainers of zakken met plastic 
en metalen verpakkingen en dran-
kenkartons (PMD) kan men uitslui-
tend aanbieden vanaf de avond vóór 
de inzameldag tot 7.30 uur op de in-
zameldag. De inzameling van PMD 
is voor alle hoogbouw op woensdag. 

App
Via www.recyclemanager.nl kunt u 
de app of een kalender per postcode 
downloaden. Ook is te zien waar de 
dichtstbijzijnde tuingroendepots en 
ondergrondse containers voor tex-
tiel en glas zijn. 

Vragen
Bij vragen, of problemen met de in-
zameling, kan de gemeente gebeld 
worden via nummer (0297) 513 111. 

VUURWERKPOSTER

Tijdens oud en nieuw zullen wij een aantal maatregelen treffen voor het 
veilig laten verlopen van de jaarwisseling. Welke maatregelen dat zijn 
leest u hier.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden 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).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2016. Inzageperiode van 23 

december 2016 t/m 2 februari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 de-
cember 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet 
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlich-
tingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan naast 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 23 november 2016.
- Iepenlaan 47 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een dakkapel aan de achterzijde en een velux dakkapel aan de voor-
zijde. Ontvangen 4 december 2016.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 

bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Drechtdijk 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning.
Thamerdal
- Koningin Julianalaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde.

 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
- Amsterdamseweg 15g, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het ge-

bruik van de bedrijfruimte naar een trainingslocatie. Bezwaar: t/m 20 januari 
2017.

De Kwakel
- Poelweg 40, omgevingsvergunning voor het realiseren van een laadkuil. Be-

zwaar: t/m 11 januari 2017.
- Iepenlaan 52, aansluitvergunning riolering voor het enkel afvoeren van hemel-

water. Bezwaar t/m 13 januari 2017. 
- Vuurlijn 31, aansluitvergunning riolering voor het gescheiden afvoeren van he-

melwater en huishoudelijk afvalwater. Bezwaar t/m 18 januari 2017.
- Dwarsweg 15, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van kassen. Be-

zwaar: t/m 19 januari 2017.
- Bezworen Kerf 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswo-

ning naar plattelandswoning. Bezwaar: t/m 20 januari 2017.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, collectevergunning tijdens Winterbraderie op 3 december 2016. 

Bezwaar t/m 13 januari 2017.
Thamerdal
- Koningin Julianalaan 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 10 januari 2017.
- Zijdelveld 54 en 55, omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op 

het voorerf. Bezwaar: t/m 11 januari 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Iepenlaan 25, verklaring van geen bezwaar voor het verplaatsen van een uit-

weg.
- Joost van den Vondellaan, op eigen verzoek beëindigen standplaatsvergun-

ning van Zorg & Zekerheid per 1 februari 2017. Bezwaar: t/m 18 januari 2017.
- Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 22 mei 

2017 tot en met 27 mei 2017 aan de heer K. Haghbayan namens de Stichting 
Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld te De Haag voor het hou-
den van een collecte te Uithoorn. Bezwaar: t/m 18 januari 2017.

 WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 3 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Oostveen V.O.F. op de locatie Hoofdweg 1a De Kwakel. Melding 

ontvangen op 25 april 2016.
- verandering Maatschap Langelaan op de locatie Drechtdijk 90 De Kwakel. 

Melding ontvangen op 23 augustus 2016.
- verandering J.M. Levarth & Zonen B.V. op de locatie Mijnsherenweg 12 De 

Kwakel. Melding ontvangen op 19 mei 2016.
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

 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.

 BEKENDMAKING NAAMSWIJZIGING

Maatschap Langelaan heeft een melding gedaan voor het veranderen van de 
voormalige varkenshouderij annex melkveehouderij naar een volledige melkvee-
houderij.
Ontvangstdatum melding: 18 augustus 2016
Melder:  Maatschap Langelaan
Locatie:  Drechtdijk 90, De Kwakel
Zaaknummer: 1770794 (Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied)

 VASTSTELLING KADERNOTA RE-INTEGRATIE 
 GEMEENTE UITHOORN 2017-2020

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 24 november 2016 
de Kadernota re-integratie gemeente Uithoorn 2017-2020 heeft vastgesteld. Van-
af 1 januari 2015 is de Participatiewet (Pw) van kracht. Deze wet vervangt de Wet 
werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel 
van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Parti-
cipatiewet moet er voor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk 
vinden bij een reguliere werkgever. Dit heet de re-integratietaak. 
De Kadernota re-integratie gaat nader in op deze re-integratietaak in het kader 
van de Pw. Met deze nota wordt inzicht gegeven in doelen, aanpak en fi nanciering 
van de re-integratieactiviteiten voor de komende vier jaar. Met deze nota wordt be-
oogd de volgende doelen bereiken:
1. Instroom in de bijstand beperken;
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2. Uitstroom uit de bijstand bevorderen;
3. Participatie aan de samenleving, door personen met bijstand, bevorderen.
De belangrijkste keuzes uit de Kadernota worden in het onderstaande samen-
gevat:
- De reeds ingezette koers van het Sociaal Domein blijft komende jaren van toe-

passing op re-integratie in het kader van de Participatiewet: iedereen wordt ge-
acht zelfstandig in het bestaan te kunnen voorzien door arbeid en verblijf in de 
bijstand is tijdelijk. De ambitie is iedereen in staat te stellen als volwaardig bur-
ger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving; 

- Financiële middelen in het kader van ons re-integratiebudget zetten wij voor-
al in om instroom in de bijstand te beperken danwel uitstroom te bevorderen. 
Voor het bevorderen van participatie zoeken wij verbinding met de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo);

- We delen het bijstandscliëntenbestand in op een aantal indicatieve loonwaar-
decategorieën. Indicatieve loonwaarde geeft een indicatie wat van de werk-
zoekende en werkgever mag worden verwacht en hoe groot de ondersteuning 
zou moeten zijn om iemand te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wij zet-
ten de indicatieve loonwaarde af tegen het wettelijk minimumloon (wml). Per 
indicatieve loonwaardecategorie zijn resultaten geformuleerd.

- Wij wachten wetgeving inzake beschut werk niet af en kiezen er voor beschut 
werk in te zetten voor personen in de laagste indicatieve loonwaardegroep (0-
40%);

- Op jaarbasis streven wij er naar de inzet van de loonkostensubsidies in combi-
natie met inzet van re-integratiemiddelen gemiddeld genomen kostendekkend 
te laten zijn. Wij streven naar groei van loonwaarde van cliënten;

- De werkgeversbenadering zetten wij vraaggericht in;
- Wij hanteren geen actief doelgroepenbeleid maar geven jongeren, statushou-

ders en ex- gedetineerden specifi eke aandacht vanuit preventie en integratie. 
Wij geven voorrang aan personen met een (aanvraag voor een) bijstandsuit-
kering boven niet-uitkeringsgerechtigden;

- Het jaarlijks beschikbare re-integratiebudget ter hoogte van € 535.400 is ka-
derstellend voor de inzet van middelen en instrumenten ten behoeve van re-
integratie;

- Wij streven er naar om jaarlijks niet meer geld voor bijstandsuitkeringen uit te 
geven dan we van het rijk ontvangen; 

- Met een jaarlijks uitvoeringsplan, wordt, op basis van de kaders uit de nota, 
nader uitgewerkt waarop, hoeveel en op welke wijze, re-integratieactiviteiten 
worden ingezet. Het uitvoeringsplan stelt de gemeente in staat om na afl oop 
van het jaar het uitgevoerde beleid te evalueren op de behaalde doelen en re-
sultaten en eventueel bij te sturen voor het nieuwe jaar. 

Voor achtergrondinformatie of verdieping kunt u de Kadernota re-integratie Uit-
hoorn 2017-2020 terugvinden op de www.uithoorn.nl 

 INVOEREN TOERISTISCH-RECREATIEVE BEWEGWIJZERING 

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in de gemeente Uithoorn be-
wegwijzering naar toeristisch-recreatieve objecten in te voeren. Om te toetsen 
welke objecten daarvoor in aanmerking komen, zijn de beleidsregels “Toeristisch-
recreatieve objectverwijzingen gemeente Uithoorn” vastgesteld. Deze beleids-
regels zijn bekendgemaakt op www.offi cielebekendmakingen.nl en treden mor-
gen in werking.
Aan de hand van deze beleidsregels is de volgende lijst van potentiële deelne-
mers aan de bewegwijzering opgesteld: 
- Fort aan de Drecht
- Fort bij De Kwakel
- Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn
- Hotel Hengelsport
- Hotel Restaurant Het Rechthuis aan den Amstel
- Bed & Breakfast / Kookstudio In Den Ossewaerd
- Passantenhaven Aeme-Stelle
- UHC/TC Qui vive/HSV Thamen
- Sportpark KDO
- Monkey Town 
- Zorgboerderij Inner Art - De Kwakel
- Thamerkerk
- Evenemententerrein (in Legmeer-West)
- Libellebos
- Zuivelboerderij De Vrouwenakker
- Appartementen Huis ter Lucht
- Toeristisch Overstappunt Fort aan de Drecht
De bewegwijzering wordt afgenomen bij Revis Verkeerstechniek B.V. uit Veghel. 
Dit bedrijf zal ook de potentiële deelnemers benaderen. 

 AANVRAGEN SUBSIDIE BIJ BURGEMEESTER KOOTFONDS.

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van fi nan-
ciële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werk-
zaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activitei-
ten.
Subsidieaanvraag voor april
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond van hun 
activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun fi nanciële positie aanspraak te kun-
nen maken op steun kunnen vóór 1 april een onderbouwde subsidieaanvraag in-
dienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de fi nanciële po-
sitie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burge-
meester Kootfonds, t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Beoordeling subsidieaanvragen
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitga-
ven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals con-
tributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk 
in kennis gesteld van de beslissing.
Meer info?
Voor informatie kunt u bellen met de heer T.J.J. Schrandt (0297) 513111.




