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Sleutel overgedragen 
aan nieuwe stichting 
Zwembad De Zien
Wethouder Wil Spaanderman heeft maandag 3 november met het bestuur 
van de nieuwe Stichting Zwembad De Zien de gebruiksovereenkomst van 
het zwembad getekend. Vervolgens overhandigde hij voorzitter Jan Ros 
de sleutels van het zwembadcomplex.  De nieuwe stichting kan nu samen 
met vele vrijwilligers hard aan de slag om het zwembad een frisse uitstra-
ling te geven en klaar te maken voor het nieuwe badseizoen 2015. Nieu-
we vrijwilligers kunnen zich nog altijd aanmelden door een mailtje te stu-
ren naar: zwembaddezien@gmail.com Op de foto helemaal links beneden 
voorzitter Jan Ros met vlak achter hem wethouder Spaanderman, in ge-
zelschap van kinderen en vrijwilligers op de bodem van het bad (foto: ge-
meente Uitgeest).
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Droomvilla op eigen kavel?
nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Meest gestelde vragen over 
veranderingen aWBZ/Wmo
Hoe gaat het met het PGB (Persoonsgebonden budget)?
Vanaf 1 januari  2015 is de gemeente  de instantie die het zorgpakket 
vaststelt. De administratieve uitvoering wordt vanaf die datum verricht 
door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert de financiële 
middelen en zorgt dat de rekeningen worden betaald.

Hoe zit het met de kwaliteit van de zorg?
Bij het sluiten van de nieuwe contracten, maken de gemeenten duidelijke 
afspraken over de kwaliteit van de zorg.

Blijft de zorg gelijk?
2015 is een overgangsjaar. De meeste mensen zullen in dat jaar gewoon 
de zorg blijven krijgen die ze gewend waren. Vanaf dat jaar zal de zorg en 
ondersteuning steeds dichter bij de mensen zelf worden georganiseerd.
In deze periode zijn de gemeenten in uw regio bezig met het afsluiten van 
nieuwe contracten met de verschillende instellingen en organisaties. Ook 
hierbij zal steeds worden gekeken naar de kansen en mogelijkheden van 
cliënten. Wat kan iemand zelf (op eigen kracht) en wat kan zijn omgeving 
betekenen voordat eventuele professionele zorg en ondersteuning wordt 
ingeschakeld?

Wat houdt die begeleiding eigenlijk in?
Het kan gaan om individuele begeleiding of om groepsbegeleiding. De in-
dividuele begeleiding betreft ondersteuning bij het wonen of het runnen 
van het huishouden (woon- en thuisbegeleiding). De groepsbegeleiding is 
bijvoorbeeld de dagbesteding voor mensen met een beperking of de dag-
opvang voor ouderen. Het doel van begeleiding is steeds de zelfredzaam-
heid te bevorderen.

Waarom gaat de begeleiding uit de AWBZ naar de gemeente?
Het Rijk wil de zorg en ondersteuning dichter bij de mensen organiseren 
en dat gaat beter als die taak bij de gemeente ligt. De gedachte is dat je 
mensen beter helpt door ze in hun eigen kracht te zetten en te kijken naar 
kansen en mogelijkheden. Daarbij komt dat de begeleiding ook minder 
zal kosten als het op deze manier georganiseerd wordt.

Wat gaat er precies uit de AWBZ?
De individuele begeleiding en de dagbesteding van zelfstandig wonende 
mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben, gaat uit de 
AWBZ. Dit wordt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. Het gaat om begeleiding aan zelfstandig wonende volwassenen 
met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, 
psychiatrische problemen of bijvoorbeeld ouderen met dementie.
Dit is dus begeleiding buiten de instellingen of woonvoorzieningen; ook 
wel de extramurale begeleiding genoemd. De begeleiding aan mensen die 
binnen een instelling wonen, blijft in de AWBZ. Dat zelfde geldt voor de 
begeleiding die deze instellingen leveren aan mensen die begeleid zelf-
standig wonen. Ook deze ondersteuning blijft in de AWBZ.

Waar kan ik aankloppen als ik zorg en ondersteuning nodig heb?
Als u zelf geen idee heeft waar u kunt beginnen met hulp zoeken? 
Kijk dan eens op www.eigenkrachtwijzer.nl.  Komt u er niet uit en 
heeft u een hulpvraag, dan kunt over enige tijd contact opnemen 
met een sociaal team in Uitgeest. Op dit moment wordt gewerkt aan 
de samenstelling daarvan. Binnenkort volgt daarover meer nieuws.

Ophaaldata gft-afval

in week 47 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 november. 
De kleis en Waldijk: woensdag 19 november.
De koog: donderdag 20 november.
Buitengebied, uitgeesterweg: vrijdag 21 november. 

Commissievergaderingen
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 17 november in de raadzaal van het gemeentehuis. Dinsdag 
18 november vergadert de Commissie Grondgebiedzaken. De agenda’s 
van beide vergaderingen zijn in te zien op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raadsinformatie-
systeem.




