
 

 

  
 

Algemene beschouwingen 12 november 2015 
 

DUS! constateert dat de kadernota met inbegrip van het amendement van VVD, GB en 

DUS! op een goede manier is uitgewerkt. Mede door wat meevallende cijfers omtrent 

de Algemene Uitkering is tot een sluitende begroting gekomen.  

De stijging van de lokale lasten hebben we daarmee binnen de perken, binnen het 

eerder gestelde kader, kunnen houden.  

 

DUO+, de ambtelijke samenwerking van Uithoorn met de gemeenten Diemen en 

Ouder-Amstel gaat per 1 januari echt van start. Van de betreffende medewerkers 

vraagt dit fikse aanpassingen. Dat snappen we goed. 

De doelen zijn kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verhogen en kosten besparen. 

Vorig jaar hebben wij al zorgen naar voren gebracht over het overeind houden van alle 

3 k’s (kwetsbaarheid, kwaliteit èn kosten). De k van kosten schuift steeds verder op. 

Nu wordt het al 2019 voordat we iets terugzien van alle investeringen.  

We spreken nog over DUO+, maar eigenlijk is het geen DUO+ meer. De plus was al 

afgevallen door het niet meedoen door De Ronde Venen. Diemen doet een stuk minder 

mee. Dus eigenlijk is het nu DUO- in plaats van DUO+.   

 

Sinds 1 januari heeft de gemeente er forse taken bijgekregen op gebied van jeugdzorg, 

WMO en werk. Met minder geld meer doen is daarbij de opdracht. Het heeft veel 

voorbereiding gekost om deze transitie operationeel aan te kunnen.  

Mensen worden toegeleid naar hulp. Mede door de zachte landing zijn er geen 

signalen dat mensen tussen wal en schip gevallen zijn. De transitie lijkt dan ook goed 

gelukt in Uithoorn. 

We zijn benieuwd naar de zorgconferentie in januari. 

Een andere manier van werken is nodig om met minder geld toch passende zorg te 

kunnen bieden.  

Een andere manier van werken met o.a. een sociaal team, zorg dichter bij school en 

praktijkondersteuner GGZ.   

Geld is dan wel belangrijk voor de gemeente, maar niet het meest belangrijk. We 

moeten vooral zorgen dat het niet ten koste gaat van mensen. 

Lastig blijft dat gegevens over met name de Jeugdzorg zo traag doorkomen. Daardoor 

is er nog onvoldoende zicht op de financiën en blijft het hele sociale domein wat dat 

betreft nog onzeker.  Hopelijk kunnen we het blijven doen met de middelen die we er 

voor krijgen. 

 

Als het even kan is minder regelgeving en meer vertrouwen in organisaties en mensen 

gewenst. We moeten voorkomen dat in de uitvoering en controle op toeslagen e.d. veel 

ambtelijke capaciteit gaat zitten. Te veel regels en controle, dat werkt vaak averechts. 

Een interessante ontwikkeling wat dat betreft is het basisinkomen voor 

uitkeringsgerechtigden. Wie weet kunnen we daar in Uithoorn ook iets van leren. In 

januari organiseert DUS! een informatiebijeenkomst over het basisinkomen en nodigt 

de collega-raadsleden en het college daar voor uit. 



Meer dan 12.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning wachten op plaatsing in 

de gemeenten. Voor Uithoorn is de taakstelling 1e helft 2015 24 personen en 2
e
 helft 

van 2015 25. Daarvan moeten er nog 16 geplaatst worden zo hebben we begrepen. 

Doordat de gemeenten zo traag zijn in het plaatsen van die statushouders blijven de 

azc’s overvol en  kunnen de asielzoekers vervolgens niet in een azc geplaatst worden,  

DUS! verzoekt daarom het college uit te zoeken of Uithoorn haar deel van de 

taakstelling voor 2016 versneld kan uitvoeren. Voor de 1ehelft van 2016 gaat het om 

36 mensen. 

Tevens verzoekt DUS! het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid van 

alternatieve huisvesting dan sociale huurwoningen van b.v. alleenstaande 

vluchtelingen.  

Kan het college aangeven of de mogelijkheid bestaat om deze  huisvestingsopgave ook 

regionaal te vervullen? 

Voor de opvang van vluchtelingen zijn enkele locaties aan het COA voorgedragen. 

Het wachten is nu op het COA. Kan het college daarin wellicht wat actiever worden  

richting het COA? 

 

Volgens een onlangs gehouden onderzoek van de Belangenver. Wij verdienen Beter 

over de vraag om de verordening jeugdhulp toe te zenden heeft o.a. Uithoorn meer dan 

1 maand nodig. Veel gemeenten hebben het binnen 2 dagen beantwoord. Maar goed, 

in ieder geval binnen 2 maanden was het ook door Uithoorn toegezonden. We hebben 

het niet over de gemeenten die nog trager waren of in het geheel niet hebben 

geantwoord. Daar willen we ons niet aan spiegelen. Te vaak nog horen we dat na het 

automatisch bericht van ontvangst geen antwoord komt op een e-mail of brief. Hoe 

gaat dit straks in DUO-verband? De burger moet er niets van merken. Op dit punt 

hoopt DUS! dat er wel iets merkbaar is. Hoewel, als het goed loopt, dan gaat het 

ongemerkt. 

  

Wat ook goed moet lopen is het openbaar vervoer. Niet alleen voor mensen die geen 

ander vervoer ter beschikking staat. Maar juist om het aantrekkelijk te maken om er 

gebruik van te maken en de auto te laten staan. Een rechtstreekse busverbinding met 

VU en omgeving Leidseplein is ook voor DUS! belangrijk, maar ook de reistijd en het 

reiscomfort. Op basis van de tot nu toe ontvangen informatie kunnen wij nog geen 

standpunt bepalen over de Uithoornlijn. Voor de keuze tussen bus of tram en de 

voorlopige conclusies daarover, zoals gisteren gepresenteerd, is meer onderbouwing 

nodig. Daarbij komt dat een aantal onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden.   

 

Traditiegetrouw spreken wij onze dank uit voor de inzet van de vele vrijwilligers in 

Uithoorn. Die inzet is om meerdere redenen onbetaalbaar.  

Als DUS! hebben we een paar keer een duwtje in de goede richting gegeven met 

bijvoorbeeld Coach4you, de kinderboerderij, de energiecoöperatie. Maar natuurlijk in 

nog veel meer organisaties zijn  vrijwilligers actief. Als dank hebben we de 

vrijwilligers van een aantal organisaties  afgelopen zaterdag uitgenodigd voor een high 

tea.  Nogmaals DANK! 

 

 

Fractie DUS! 

Peter Timmer 

 

 

 


