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Meedoen in de gemeente Uitgeest!
Veranderingen in werk en zorg
Er gaat in Nederland veel veranderen in de ondersteuning van inwoners 
op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Ook de gemeente Uit-
geest krijgt de komende jaren steeds meer verantwoordelijkheden. Taken 
die eerst bij het Rijk lagen, komen nu ook bij de gemeente. Tegelijkertijd 
komt er minder geld. Dat vraagt om verandering.
De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
de jeugdhulp de dagbesteding en begeleiding van mensen met een be-
perking (wat nu was geregeld binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten) de participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Eigen kracht
We willen ondersteuning geven op een manier die mensen helpt zelf de 
touwtjes over hun leven in handen te houden. De gemeente stimuleert en 
ondersteunt, maar we nemen het niet zomaar van u over. We gaan ervan 
uit dat u de regie hebt en houdt op uw eigen (ondersteunings)behoeften.

Iedereen doet mee
De overgang van taken gaat ook in gemeente Uitgeest een omslag bete-
kenen in de zorg en ondersteuning. De inzet is hierbij dat iedereen moet 
kunnen meedoen en bijdragen binnen onze gemeente. De omslag is no-
dig omdat mensen sterker worden als ze de regie hebben over hun eigen 
leven. Bovendien is de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning op 
de huidige manier niet meer betaalbaar. We willen de hulp voor de meest 
kwetsbaren in gemeente Uitgeest overeind houden. Dat kan alleen als we 
de hulp anders organiseren.

Dichtbij inwoners
De nieuwe taken willen we in samenhang en dichtbij de inwoners uitvoe-
ren. Dat gaat straks gebeuren met sociale teams. Deze teams bestaan uit 
professionals van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentelijke mede-
werkers. De teams werken zoveel mogelijk vanuit de eigen mogelijkhe-
den en het netwerk van gezinnen. Als professionele hulp nodig is, zorgt 
het sociaal team voor ondersteuning op maat. Dat gebeurt dan samen 
met u en één contactpersoon, op basis van één ondersteuningsplan voor 
één huishouden. BUrgErlIjkE stanD

OVErlEDEn
a. Versluis, e/v de Vries, 44 jaar
W.a. roorda, e/v van Oel, 84 jaar

C.M. Borst, w/v rooij, 95 jaar
a. Boon,  85 jaar

In gesprek met de wethouder 
over (mantel)zorg in 2015
‘(Mantel)zorg en de toekomst: hoe regelen wij dit samen?’ Over dit onder-
werp vindt op donderdag 27 november een discussieavond plaats in de 
hal van het gemeentehuis van Uitgeest, in aanwezigheid van wethouder 
Antoine Tromp. De avond begint om 18.45 uur en duurt tot 20.30 uur. 
Mantelzorgers, cliënten, professionals in zorg en welzijn en inwoners 
van Uitgeest zijn van harte welkom. Doel van de avond is het bevorderen 
van de interactie tussen mantelzorgers en de gemeente en om een beeld 
te krijgen van de veranderingen in de zorg in Uitgeest in 2015. De wet-
houder zal de visie van de gemeente uitdragen en ook vragen van aan-
wezigen beantwoorden. De avond wordt gefaciliteerd door MaatjeZ, Cen-
trum voor Mantelzorg. Daar is ook meer informatie over het programma 
te krijgen: tel. 088-995 77 88, e-mail: info@maatjez.nl.

Ophaaldata gft-afval
In week 49 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 1 december. 
De kleis en Waldijk: woensdag 3 december.
De koog: donderdag 4 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 5 december. 

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
nog maar 2 kavels te koop!

Het sociaal team zorgt straks voor ondersteuning op maat.

Informatie over veranderingen zorg
Op de website van de gemeente Uitgeest is veel informatie te vinden 
over de aanstaande veranderingen in de zorg, de Wmo en AWBZ, de 
jeugdhulp etc. Ga daarvoor naar: www.uitgeest.nl, tabblad Wonen, 
Zorg & Welzijn. Daar kunt u kiezen uit informatie over Jeugd & Zorg, 
Zorg & Wmo en Werk & Inkomen.  

Zorgverleners tekenen contracten jeugdhulp
Het komend jaar ontfermen onder meer Parlan, Triversum en Lijn 5 zich 
over kinderen en hun ouders die zorg of ondersteuning nodig hebben. 
Woensdagochtend 19 november ondertekenden vertegenwoordigers van 
de zorgaanbieders en wethouders uit de regio Alkmaar (onder wie de Uit-
geester wethouder Antoine Tromp) daartoe de contracten. Deze contrac-
ten waarborgen het grootste deel van de totale behoefte aan Jeugdzorg in 
de regio. Voor de cliënten verandert er met ingang van 2015 niet veel. Net 
als nu spelen Jeugd- en Gezinscoaches een centrale regierol. Zij zien erop 
toe dat snel de juiste, passende ondersteuning wordt geboden aan gezin-
nen en kinderen die deze nodig hebben. Alle netwerken en verbindingen 
liggen er al in deze regio. Het afsluiten van de inkoopcontracten vormt het 
administratieve sluitstuk van deze ingrijpende decentralisatie.

Vergroot de Hoop: kankerpatiënten 
kunnen rekenen op solidariteit
Afgelopen jaar organiseerde de stichting Vergroot de Hoop voor het eerst 
een inzameling in Nederland van snoeisel van taxushagen. Ook de ge-
meentewerf in Uitgeest was inzamelplek voor het snoeisel. Uit één kubie-
ke meter snoeisel wordt één dosis taxol gewonnen, het hoofdbestanddeel 
voor vele chemotherapieën tegen borstkanker. 
Bij deze eerste editie werd 296 m3 taxussnoeisel ingezameld. Daarmee 
kunnen evenveel patiënten geholpen worden. Dit mooie resultaat deed de 
organisatie besluiten om de actie ook volgend jaar in Nederland te organi-
seren. In Uitgeest werd 2,5 m3 ingezameld. De gemeente kreeg daarvoor 
van Vergroot de Hoop ook nog een bedrag van € 100,-. Het college heeft 
besloten om dat geld te doneren aan KiKa (Kinderen Kankervrij).  
Voor meer informatie: www.vergrootdehoop.nl




