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Opening
De debatleider, Cindy Pieterse, heet alle aanwezigen hartelijk welkom en legt de gang van zaken
tijdens deze debatavond uit. Daarna volgt een welkomstwoord van Nicolette Posthuma, voorzitter van
het Participatieplatform Sociaal Domein. De debatavond is een initiatief van het Participatieplatform,
het formele adviesorgaan van het college van B&W op de uitvoering van de Participatiewet, de WMO
en de Jeugdzorg. Vanavond kunnen de Uithoornse politieke partijen reageren op een aantal stellingen
met betrekking tot het sociaal domein en daarnaast krijgt elke partij drie minuten spreektijd voor een
presentatie. Het thema is: Wat gaat er goed in het sociaal domein van Uithoorn en wat kan er beter?
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kunnen inwoners van Uithoorn
zich een beeld vormen van de standpunten van de Uithoornse politieke partijen.

Presentatie van het CDA door André Jansen
•
•
•
•

Iedere burger mag maximaal meeprofiteren.
We kijken wat mensen wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen.
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Onze kinderen zijn immers onze toekomst. Met
name kinderen van gescheiden ouders hebben onze speciale aandacht.
De maatschappij is verhard, maar het is ook merkbaar dat de maatschappij langzamerhand
meer solidair wordt.

Presentatie van Groen Uithoorn door Jeroen Albers
•
•
•
•
•

Meer levensloopbestendige woningen.
Voldoende verpleegplekken.
Betaalbare huurwoningen.
Alle kinderen tot 12 jaar gratis op één sport.
Alle kinderen op zwemles, eventueel door de gemeente bekostigd.

Stelling 1:

Respijtzorg: Er moet veel meer ruimte zijn voor maatwerk

Hanneke ten Brink van Mantelzorg & Meer geeft een inleiding. Ouderen wonen tegenwoordig langer
thuis, waardoor steeds meer mantelzorgers zwaarder worden belast. In Uithoorn worden
mantelzorgers ondersteund, maar er is behoefte aan meer ondersteuning. Een idee is het
respijtvoucher, waarbij de mantelzorger een keer vrij kan zijn en vervangen wordt. Wat vindt
Gemeentebelangen van dit idee?
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•

•

•

Herman Bezuijen van Gemeentebelangen vindt het een goed idee. Respijtzorg is belangrijk en
daarom zal de partij het ook in het verkiezingsprogramma opnemen. Respijtzorg moet in goed
overleg met de mantelzorgers georganiseerd worden. Dat geldt ook voor de financiën. De
communicatie is belangrijk, want mantelzorgers zijn vaak niet op de hoogte van dergelijke
mogelijkheden. Hanneke ten Brink raadt de gemeente aan rond de tafel gaan met een groep
mantelzorgers.
Volgens Ria Zijlstra van DUS! gaan mantelzorgers vaak over een grens en vragen zij te laat om
hulp. Mantelzorgers moeten ook goed voor zichzelf blijven zorgen en op tijd aan de bel trekken
als de last te groot wordt.
Een inwoner merkt op dat ondersteuning aan mantelzorgers ook een taak van de gemeente is.
Daarvoor is er het sociaal loket.

Stelling 2:

Uithoorn heeft een armoederegisseur nodig voor inwoners met
een krappe beurs

Carolien van Lit en Jacinta Güppertz, beiden van het participatieplatform, vragen aan de PvdA en
Ons Uithoorn hoe zij denken over het armoedebeleid in Uithoorn en het idee een armoederegisseur
te benoemen.
•
Volgens Els Gasseling van de PvdA is armoede een steeds groter probleem geworden. De
gemeente heeft daarom een belangrijke rol. De partij is nog niet bekend met het begrip
armoederegisseur. Het gemeentelijke armoedebeleid is te krap en er zou meer aandacht
moeten zijn voor schrijnende grensgevallen. Verder zou het Jeugdsport- en Cultuurfonds
uitgebreid moeten worden voor volwassenen.
•
Volgens Brenda Elgersma van Ons Uithoorn is er tegenwoordig ook veel onzichtbare
armoede, bijvoorbeeld bij ZZP-ers. Het is belangrijk duidelijk te maken waarop mensen
aanspraak kunnen maken. Een armoederegisseur is nieuw voor de partij.
•
Volgens Jan Hazen van de VVD houdt de gemeente geld over dat bestemd is voor
armoedebeleid doordat de gemeente de mensen niet bereikt. Jan Hazen vraagt zich af of een
extra ambtenaar in de vorm van een armoederegisseur hierbij gaat helpen. Het geld liever
uitgeven aan mensen waarvoor het bedoeld is dan het te besteden aan extra ambtenaren.
•
Brenda Elgersma van Ons Uithoorn is het hiermee eens. Volgens haar speelt schaamte ook
een rol. Vanuit het publiek wordt aan de VVD gevraagd welke oplossing de partij dan wel heeft.
Hierop geeft de VVD geen antwoord.
•
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat probleemgezinnen vaak veel stress beleven en zich
daardoor niet kunnen verdiepen in de mogelijkheden.
•
Ook wordt vanuit het publiek gevraagd wat er wordt aangeboden op het moment dat een kind
12 jaar is en niet meer gratis mag sporten. Is het niet beter de sportcontributie
inkomensafhankelijk te maken?
•
Een inwoner oppert het idee van buurtkamers in de wijken waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten en waar de gemeente (medewerkers van het sociaal loket) inwoners gemakkelijker
kunnen bereiken. Ons Uithoorn en de PvdA vinden dit een goed idee.

Presentatie van DUS! door Ria Zijlstra
•
•
•

Keuzevrijheid voor mensen met schulden. Soepeler omgaan met de sollicitatieplicht en minder
boetes.
Het Sport- en Cultuurfonds ook voor volwassenen.
Kansen voor iedereen. Kijk wat je wel kunt in plaats van wat je niet kunt.

Presentatie van de VVD door Jan Hazen
•

•
•

Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn qua inkomen en netwerk. We zijn wel sociaal
en helpen elkaar als dit niet lukt. Het doel is zo lang mogelijk zelfstandig te zijn en eigen keuzes
te kunnen maken.
De toenemende eenzaamheid is een zorg die de samenleving moet oplossen. Het
verenigingsleven kan hierbij belangrijk zijn.
We moeten investeren in mantelzorgers.
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Stelling 3:

Wat verstaat uw partij onder toegankelijkheid?

Henk de Wit (participatieplatform) vraagt aan Jeroen Albers van Groen Uithoorn wat hij onder
toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking in de openbare ruimte verstaat.
•
Jeroen Albers van Groen Uithoorn geeft toe niet erg thuis te zijn in dit onderwerp en gaat
ervan uit dat de toegankelijkheid in gemeentelijke verordeningen wordt opgenomen.
•
Volgens velen in de zaal kan toegankelijkheid nog op diverse plekken in Uithoorn verbeterd
worden: in de horeca, bij sommige bushaltes en ook de nieuwe wandelpromenade in het Oude
Dorp is voor rolstoelen helaas niet toegankelijk.
•
Herman Bezuijen van Gemeentebelangen vindt dat de gemeente de toegankelijkheid moet
regelen en handhaven. Ook de horecaondernemers en winkeliers hebben hierin een
maatschappelijke taak.
•
Brenda Elgersma van Ons Uithoorn is het hiermee eens en vindt dat er meer aandacht moet
komen voor verbetering van toegankelijkheid.
•
André Jansen van het CDA wijst op subsidiemogelijkheden van de provincie.
•
Volgens Ria Zijlstra van DUS! was de toegankelijkheid in orde, maar moet deze wel continu
onderhouden worden.
•
Volgens inwoners in het publiek moet de toegankelijkheid echt verbeterd worden. Ook het
verminderen van het aantal bushaltes heeft de toegankelijkheid verslechterd. Op deze laatste
opmerking wordt door de politieke partijen niet gereageerd.

Presentatie van Ons Uithoorn door Brenda Elgersma
•
•
•
•
•

Iedere inwoner heeft een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente springt indien nodig bij.
Meer aandacht voor effectiviteit en efficiency in de zorg.
Werken in plaats van uitkering, eventueel vrijwilligerswerk.
De website www.uithoornvoorelkaar.nu is een goed initiatief.
Burgers meer betrekken via participatietraject.

Stelling 4:

Burgerparticipatie, de informele zorg in Uithoorn staat nog in de
kinderschoenen

Sjaak van der Linde geeft een korte toelichting op Uithoorn voor Elkaar. Bij Uithoorn voor Elkaar
kunnen inwoners van Uithoorn terecht met vragen en ideeën op het gebied van welzijn. In het nieuwe
infopunt werken vijf organisaties samen op het gebied van welzijn. Uithoorn heeft veel sociale kracht,
maar helaas is er ook eenzaamheid bij een kleine groep inwoners. Hieronder de reacties van het CDA
en DUS!
•
Volgens het André Jansen van het CDA zijn al veel organisaties hiermee bezig. Hij is wel een
voorstander van meer professionalisering en één contactpersoon in plaats van meerdere.
Verder moet de drempel verlaagd worden.
•
Ook volgens Ria Zijlstra van DUS! is de drempel bij de gemeente te hoog. Vrijwilligers kunnen
goed werk doen, maar soms zijn er professionals nodig. Let op een goede balans hierin.
•
Vaak is onbekend wat je kunt doen bij verwarde buurtbewoners. Volgens André Jansen van het
CDA is in dergelijke gevallen grootschaligere hulp nodig. Ria Zijlstra van DUS! wijst erop dat
mensen moeten weten dat zij zorgen over verwarde buurtbewoners kunnen melden bij de
gemeente.
•
Jan Hazen van de VVD vraagt hoe je buurtbewoners kunt betrekken bij ondersteuning van
hulpbehoevenden in de buurt. Uithoorn voor Elkaar probeert bewoners te betrekken, maar zal
niemand rechtstreeks benaderen.

Presentatie van Gemeentebelangen door Herman Bezuijen
•
•
•
•
•
•
•

De samenleving is nooit af.
We streven naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid en kunnen eventueel ondersteunen.
Het sociaal loket moet spreekuren in de wijk krijgen en eventueel op thuisbezoek gaan.
Respijtzorg voor mantelzorgers in het beleid opnemen.
Betrek ook jongeren bij het beleid.
Meer samenwerking in de jeugdzorg.
Woningen voor jongeren.
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•
•
•

Woningen voor ouderen, zodat verhuizen naar elders niet nodig is.
Aandacht voor privacy.
Aandacht voor werkloze 50-plussers.

Presentatie van de PvdA door Els Gasseling
•
•
•
•
•

Veel Uithoornaars zijn gelukkig al sociaal.
Aandacht voor samenwerking en toegankelijkheid. De website van Uithoorn voor Elkaar is een
goed idee.
Aandacht voor preventie van zorg.
Verbeterpunten zijn de schuldhulpverlening, betere signalering bij jeugdzorg, wegwerken van
wachtlijsten bij jeugdzorg.
Ieder krijgt de zorg die nodig is. Pas op voor overbelasting bij mantelzorgers.

Stelling 5:

Een eigen plek voor jongeren, wat doet uw partij om deze al jaren
bestaande wens een boost te geven de komende vier jaar?

Pim Boswijk (participatieplatform) stelt Claudia van Eijk voor. Deze 17-jarige inwoner strijdt al vier jaar
voor een hangplek in Uithoorn, tot nu toe zonder resultaat. Wat vindt de VVD hiervan?
•
Jan Hazen van de VVD is het ermee eens dat dit veel te lang duurt. Hij heeft al vaker
voorgesteld de discussie tussen de gemeente en de jongeren niet af te wachten en een afdak
met wifi te bouwen. Wat de VVD betreft komt er zo spoedig mogelijk een hangplek.
•
Een inwoner vraagt wat er met jongerencentrum The Mix is gebeurd. The Mix is helaas failliet
gegaan. De jeugd is niet eenvormig volgens Jan Hazen van de VVD. Dat maakt het ook
ingewikkeld om overeenstemming te bereiken over een geschikte hangplek.
•
Els Gasseling van de PvdA vraagt zich af of een afdak met wifi voldoende is. Volgens Claudia
van Eijk zouden een of meerdere containers ook mooi zijn. Pim Boswijk raadt aan in ieder geval
de jongeren hierbij te betrekken.
•
Brenda Elgersma van Ons Uithoorn vraagt wat de voorkeur heeft: binnen of buiten de
bebouwde kom? Om klachten van omwonenden te voorkomen, gaat de voorkeur van de
jongeren uit naar een hangplek die niet dicht bij huizen ligt.
•
In de zaal vraagt iemand zich af of de jongeren de hangplek schoon houden. Dat gebeurt zeker,
volgens Claudia van Eijk. Een mevrouw in het publiek herinnert aan het aanbod van een
hangplek bij Zorgboerderij Inner-Art in De Kwakel. Een andere inwoner vindt dat de jongeren
een plek binnen de bebouwde kom moeten krijgen. De jongeren horen erbij!

Afsluiting
Cindy Pieterse sluit de avond af en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze debatavond.
Zij hoopt dat deze avond zal leiden tot een weloverwogen keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018. Op haar vraag wie er in het publiek nog graag iets wil zeggen, wordt door een inwoner
geantwoord: Zorg dat er meer bushaltes komen, want het openbaar vervoer is in Uithoorn slecht
geregeld!.
Ook Nicolette Posthuma van het participatieplatform bedankt alle aanwezige inwoners, politici en
vrijwilligers. De opkomst was boven verwachting! De avond wordt afgesloten met een drankje en een
hapje.

-4-

