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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Gemeente vanaf 2015 ook 
verantwoordelijk voor jeugdzorg
De jeugdzorg valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. U als inwoner mag daar eigenlijk niets van merken. Of toch wel: 
als het goed is, gaat u er vanaf  2015 op vooruit als het gaat om jeugd-
zorg. Nu nog beslist de ene keer de rijksoverheid, de andere keer de pro-
vincie en weer een andere keer de gemeente over hulp en ondersteuning 
voor jeugdige inwoners.
Straks is de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg en dan moet het 
een stuk eenvoudiger kunnen. In elk geval zonder de bureaucratie waar 
gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen.
Het is inderdaad wel een beetje een wirwar van regels en instellingen. 
Heb je geestelijke gezondheidszorg nodig voor je kind, dan gaat dat (nu 
nog) via de zorgverzekeringswet. Is er sprake van een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking, dan wordt de ondersteuning geregeld via 
de AWBZ. En heb je hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen, 
dan moet je weer bij een instelling zijn die door de provincie wordt gefi-
nancierd. Is er een gezinsvoogd of heeft je kind de wet overtreden, dan 
heb je ook nog te maken met justitie. Bureaucratie waarin je gemakke-
lijk verdwaalt als ouder die zich zorgen maakt en vooral het beste wil 
voor zijn kind.

Gezin en kind centraal
De gemeentes in de regio zijn het erover eens: inwoners moeten straks 
vooral merken dat ze sneller en beter geholpen worden. ‘Het feit dat wij 
straks verantwoordelijk zijn voor alle jeugdzorg, maakt het alleen maar 
gemakkelijker om het gezin en het kind centraal te stellen. En dat is 
wat we willen,’ vertelt regionaal projectleider Hans de Vries. ‘Tegelijker-
tijd moeten we behoorlijk bezuinigen. Om de zorg die er nu is op peil 
te houden, moeten we dus anders gaan werken. Om te beginnen gaan 
we meer kijken naar wat mensen zelf kunnen. De meeste ouders willen 
problemen ook het liefst zelf oplossen. Maar waar professionele zorg 
nodig is, moet die er wel zijn. Daarbij moeten we meer verbanden leg-
gen en loskomen van de bureaucratie. Zo kunnen we mensen beter van 
dienst zijn.’

Ervaringen
‘De afgelopen tijd hebben wij uitgebreid gesproken met cliënten, pro-
fessionals en belangenbehartigers in de jeugdzorg en dat doen we nog 
steeds. Hun ervaringen nemen wij mee in het gezamenlijke beleid. Zij 
zijn erg tevreden over deze aanpak, want ze voelen zich gehoord, begre-
pen én serieus genomen.’
‘En wij leren er veel van. Bijvoorbeeld dat we met deze nieuwe wetgeving 
daadwerkelijk de kans krijgen om de zorg dichter bij de mensen te bren-
gen. Dat je voor verschillende vormen van zorg altijd te maken had met 
verschillende overheden, was eigenlijk heel klantonvriendelijk. Stel dat 
je vanwege zorgen om het gedrag van je kind terechtkomt bij de jeugd-
psychiatrie, maar uiteindelijk blijkt er sprake te zijn van een lichte ver-
standelijke beperking. Dan kwam je daar in de praktijk niet zomaar ach-
ter. Jeugdpsychiatrie viel namelijk onder de zorgverzekeringswet en on-
dersteuning aan kinderen met een beperking viel onder de AWBZ. Daar 
was een aparte indicatiestelling voor nodig. Dan moest je dus  weer een 
heel nieuw traject in… Die belemmeringen halen we nu allemaal weg.’

Gezin als geheel
‘Uitgangspunt wordt dat we kijken naar wat het gezin als geheel nodig 
heeft. In onze regio wordt al gewerkt met de methodiek “Eén gezin, één 
plan, één regisseur”, waarbij alle hulpverleners rond een gezin samen-
werken, inclusief betrokken familieleden en vrienden. Daar gaan we nu 
op voortborduren. Ook de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) die de af-
gelopen jaren in elke gemeente zijn opgezet, bieden een mooie basis 
om op voort te bouwen. Maar hoe een en ander verder vorm gaat krij-
gen, daar zullen de gemeenten ieder op hun eigen manier invulling aan 
geven.’

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
A. Mulder,  w/v Schilperoord, 88 jaar

GEBOREN
Zoë van Ess, dochter van D. ter Haar en A. van Ess
Naomi Françoise Anastacia Kos, dochter van Richard Kos en Jen-
nifer Kos-Notenbomer
 
GEHUWD
M. Dijkema en A. Asszonyi

ONDERTROUW
T. Feenstra en J. Niessink

Plastic afval 
kun je beter scheiden
Al anderhalf  jaar scheiden we ook in Uitgeest plastic afval. We verzame-
len het plastic in speciale transparante zakken van ‘Plastic Heroes’. Die 
zijn gratis aan te vragen via de website www.zakkenvoorplastic.nl
De verzamelzakken worden één keer per maand in heel Uitgeest opge-
haald van de bekende plekken waar ook de afvalcontainers staan. Op-
haaldag is de vierde vrijdag van de maand. Natuurlijk kunt u de verza-
melzakken ook kwijt in een van de drie oranje containers bij de super-
markten in Uitgeest.
Maar wat hoort eigenlijk wel en wat hoort niet bij het plastic afval?
Wat wel mag zijn de lege plastic verpakkingen zoals: tassen en zakjes, 
folies van folders, kuipjes, bekers en bakjes, flessen en flacons, tubes, 
potjes en deksels. Op veel van die verpakkingen staat al het logo: ‘Bij 
Plastic Afval’.
Wat mag er niet? Dat zijn bijvoorbeeld complete plastic producten en ge-
bruiksvoorwerpen, van tandenborstels tot tuinstoelen. Piepschuim hoort 
ook niet bij het plastic afval, evenmin als aluminiumfolie (verpakking 
van chips en filterkoffie, doordrukstrips medicijnen). En ook kartonnen 
drankverpakkingen horen er niet bij. Al die ‘verboden’ artikelen moeten 
er in het recyclingproces vaak weer handmatig uit worden gevist. Uiter-
aard lopen de kosten daardoor onnodig op.
Twijfelt u? Op de oranje afvalcontainers staat duidelijk aangegeven wat 
er wel en niet kan worden gerecycled. Ook kunt u een eenvoudig een 
lijstje downloaden van de website www.plasticheroes.nl
Doet u mee? Uw gemeente bespaart op de verbrandingskosten en u le-
vert een bijdrage aan een schonere lucht!  

Ophaaldata restafval
In week 32 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 4 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 6 augustus.
De Koog: donderdag 7 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 8 augustus. 

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest
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Verlorenofgevonden.nl
Melding maken van het verliezen of vinden van voorwerpen gaat van-
af nu nog sneller en gemakkelijker. Inwoners van Uitgeest hoeven hier-
voor niet meer naar de balie van het gemeentehuis te komen. Zij kunnen 
thuis eenvoudig aangifte doen op de gebruiksvriendelijke website www.
verlorenofgevonden.nl




