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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!
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Jeugdhulp komt dichterbij 
De Jeugdhulp 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-
hulp. 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 al-
le zorg en dan moet het een stuk eenvoudiger kunnen. In elk geval zon-
der de bureaucratie waar gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen.
Het is inderdaad wel een beetje een wirwar van regels en instellingen. 
Hebt u geestelijke gezondheidszorg nodig voor uw 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 hebt u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproble-
men, dan moet u weer bij een instelling zijn die door de provincie wordt 
gefinancierd. Is er een gezinsvoogd of heeft uw kind de wet overtreden, 
dan hebt u ook nog te maken met justitie. Bureaucratie waarin u gemak-
kelijk verdwaalt als ouder die zich zorgen maakt en vooral het beste wil 
voor zijn kind.

Gezin en kind centraal
De gemeentes in onze 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 jeugdhulp, maakt het alleen maar 
gemakkelijker om het gezin en het kind centraal te stellen. En dat is wat 
we willen,’ vertelt Antoine Tromp, wethouder Jeugdhulp, AWBZ/Wmo en 
Participatiewet: ‘Tegelijkertijd moeten we behoorlijk bezuinigen en gaan 
we dus anders werken. Om te beginnen gaan we meer kijken naar wat 
mensen zelf kunnen. De meeste ouders willen problemen ook het liefst 
zelf oplossen. Vervolgens is er nog een wereld te winnen door het vroeg-
tijdig onderkennen van problemen. Maar waar professionele zorg nodig 
is, moet die er wel zijn. Voor zowel het signaleren en het oplossen van 
problemen moeten we meer verbanden leggen met de sociale omgeving 
van kinderen zoals bijvoorbeeld scholen, jongerenwerk en sportvereni-
gingen. Zo kan er vanuit het sociaal team adequate ondersteuning gebo-
den gaan worden aan kinderen en hun verzorgers.’

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. Net als straks de sociale teams. We gaan gewoon 
aan de slag en waar nodig passen we het aan.’

Eenmalig extraatje op komst 
voor minima
De laagste inkomensgroepen krijgen een extraatje op hun rekening bijge-
schreven. Een echtpaar krijgt eenmalig € 100,00, een alleenstaande ouder 
€ 90,00 en een alleenstaande € 70,00. Deze regeling is bedoeld als koop-
krachttegemoetkoming voor minima. De gemeente krijgt hiervoor geld 
van het Rijk.

Heeft u in de maand september een Wwb-, IOAW- , of IOAZ- uitkering?
Dan hoeft u geen actie te ondernemen. We beschikken over uw gegevens 
en zullen de tegemoetkoming uiterlijk in de maand december automatisch 
naar uw rekening overmaken.

Heeft u in de maand september een ander laag inkomen?
Als u 18 jaar of ouder bent dan kunt u bij een inkomen uit werk, WW, WAO 
of een andere uitkering van maximaal 110% van het sociaal minimum, het 
extraatje aanvragen. Een aanvraag kunt u tot 31 december 2014 indienen 
bij de gemeente. Gebruik daarvoor het speciale aanvraagformulier. Dat is 
af te halen bij de balie van het gemeentehuis of te downloaden op de web-
site www.uitgeest.nl onder Wonen, Zorg & Welzijn, Sociale Zaken.

Zoek in de onderstaande opsomming uw situatie op. Als u een inkomen heeft 
dat op of onder dit bedrag ligt, dan kunt u het extraatje aanvragen. (Deze be-
dragen geven 110% van het sociaal minimum weer exclusief vakantiegeld.)

•	Alleenstaande	vanaf	21	jaar	tot	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 994,46
•	Alleenstaande	ouder	vanaf	21	jaar	tot	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	
 € 1.278,60
•	Echtpaar,	vanaf	21	jaar	tot	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 1.420,67
•	Alleenstaande	boven	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 1.090,99
•	Echtpaar,	beiden	boven	de	pensioengerechtigde	leeftijd:	€ 1.501,69

Voor jongeren vanaf 18 tot 21 jaar en kostendelers gelden afwijkende be-
dragen. U kunt deze nalezen in de bijlage van het aanvraagformulier (op 
pagina 3).
Ontvangt u per 1 september 2014 een ‘Aanvullende inkomensvoorziening 
ouderen (AIO)’ dan ontvangt u in oktober ambtshalve de tegemoetkoming 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Geen recht op de tegemoetkoming hebben:
•	Gedetineerden
•	Personen	jonger	dan	27	jaar	die	door	het	Rijk	bekostigd	onderwijs	kun-

nen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op 
studiefinanciering)

•	Personen	van	18,	19	of	20	jaar	die	in	een	inrichting	verblijven

Vragen over uw situatie?
U kunt via de website www.laaginkomen.nl zelf nog kijken of u in aanmer-
king komt voor de koopkrachttegemoetkoming.

Ophaaldata restafval
In week 44 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 oktober.
De Koog: donderdag 30 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 31 oktober. 

Burgemeester Theo van Eijk heeft vorige week zes Uitgeesters tijdens een korte 
ceremonie in het gemeentehuis genaturaliseerd tot Nederlander. Voorafgaand 
was er een goed gesprek over de soms lange en moeilijke weg die vluchtelingen 
moeten bewandelen om volledig lid te worden van de Nederlandse samenle-
ving. Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door een vier leden tellend 
gezin afkomstig uit Kroatië, een voormalige Chinese en een voormalige Irakees 
(foto: gemeente Uitgeest).

Zes nieuwe Nederlanders in Uitgeest
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