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-	 Oosteinderweg	411a,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-
gen;

-	 Oranjebuurt,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Rastraat	14,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Van	Cleeffkade	15,	het	plaatsen	van	gevelreclame.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 1 maart 2012.

Kennisgeving ontwerp beschiKKing, wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	zij	in	het	kader	van	de	Wet	algemene	bepalingen	voor-
nemens	 zijn	 een	 omgevingsvergunning	 te	 verlenen	 voor	
het	aanleggen	van	28	parkeerplaatsen	aan	de	Spoorlaan	te	
Aalsmeer.	De	gemeenteraad	heeft	in	zijn	vergadering	van	16	
februari	2012	besloten	om	het	plan	positief	 te	benaderen.	
De	aanvraag,	de	ontwerpbeschikking	en	het	raadsbesluit	en	
de	 bijbehorende	 stukken	 liggen	 met	 ingang	 van	 vrijdag	 2	
maart	2012	gedurende	zes	weken	ter	inzage	in	het	gemeen-
tehuis	te	Aalsmeer,	balie	9.	Gedurende	deze	termijn	kan	een	
belanghebbende	schriftelijk	en/of	mondeling	zijn	zienswijze	
tegen	het	ontwerpbesluit	naar	 voren	brengen.	De	 schrifte-
lijke	 zienswijze	 wordt	 ingediend	 bij	 burgemeester	 en	 wet-
houders	van	de	gemeente	Aalsmeer,	postbus	253,	1430	AG,	
Aalsmeer.	 Degene	 die	 buiten	 de	 openingstijden	 inzage	wil	
hebben	en	degene	die	mondeling	zijn	zienswijze	naar	voren	
wil	brengen,	kan	contact	opnemen	met	de	afdeling	vergun-
ningen,	handhaving	en	dienstverlening	via	telefoonnummer	
(0297)	387	698

welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommis-
sie	 ligt,	 tussen	 9.00-11.30	 uur,	 ter	 inzage	 bij	 de	 afdeling	
vergunningen,	handhaving	en	dienstverlening,	balie	9,	tel.	
0297-387698.	Op	de	agenda	staan	de	binnengekomen	aan-
vragen	omgevingsvergunning,	activiteit	bouwen,	van	de	af-
gelopen	2	weken.	

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 5 (weeK 9)

t/m	1	mrt	 Verkeersbesluit	2011/17316-M&R;
t/m	2	mrt	 Bekendmaking	 vaststelling	 nota	 ‘Ruimtelijke	

beoordeling	 bouwen	 in	 de	 Linten	 van	 de	 ge-
meente	van	Aalsmeer’;

t/m	6	mrt		 Besluit	 financiële	 tegemoetkomingen	 voorzie-
ningen	maatschappelijke	ondersteuning	samen-
werkingsverband	Aalsmeer-Uithoorn	2011	(ver-
sie	4);

t/m	8	mrt	 Bestemmingsplan	 “Green	 Park	 Aalsmeer,	 deel-
gebieden	9	en	10”	met	bijbehorend	exploitatie-
plan	op	24	november	2011	door	de	gemeente-
raad	gewijzigd	zijn	vastgesteld;

t/m	14	mrt	 Integraal	Veiligheidsbeleid	2012-2014;
t/m	15	mrt	 Beachvolleybaltoernooi	 op	 2	 juni	 2012	 van	

12.00	–	23.00	uur;	Junior	Pramenrace	16	juni	
2012	van	12.00	–	17.00	uur;	Bloemencorso	op	
1	september	2012	van	09.30	–	13.00	uur;	Pra-
menrace	8	september	2012	van	12.00	–	18.00	
uur;

t/m	15	mrt	 APV	 Ontheffing	 sluitingstijd	 is	 verleend	 in	 de	
nacht	van	18	op	19	februari	2012	en	van	20	op	

definitieve beschiKKingen

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 tijdens	 de	
openingstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienst-
verlening.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	 bestuurs-
recht	 kan	 een	 belanghebbende	 binnen	 zes	 weken,	 na	 de	 dag	
van	verzending	van	het	besluit,	een	schriftelijk	en	gemotiveerd	
bezwaarschrift	 indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.	 Een	
bezwaarschrift	heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	
mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	
de	 arrondissementsrechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	
75850,	1070	AW	Amsterdam,	een	voorlopige	voorziening	te	vra-
gen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	
rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.

Ontheffing	sluitingstijd
Burgemeester	van	de	gemeente	Aalsmeer	maakt	bekend	dat	
op	grond	van	artikel	2:29	van	de	APV	ontheffing	sluitingstijd	
is	verleend	voor:
-	 de	 nacht	 van	 16	 op	 17	maart	 2012	 tot	 02.00	 uur	 aan	

Eetcafé	’t	Holland	Huys
Datum verzending ontheffing: 29 februari 2012

Standplaatsvergunning
Op	grond	van	artikel	2.10	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
de	verkoop	van	oliebollen	in	december	op	het	Pompplein.
Datum	verzending	vergunning	28	februari	2012

wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 Clauslaan	26,	het	plaatsen	van	een	schutting;
-	 Dorpsstraat	32,	het	wijzigen	van	een	gevel;
-	 Korfstraat,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Legmeerdijk,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Mijnsherenweg	47,	het	bouwen	van	bedrijfsunits;
-	 Oosteinderweg	411a,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-

gen;
-	 Uiterweg	ws	1,	het	plaatsen	van	2	bergingen;
-	 Van	Cleeffkade	15,	het	kappen	van	2	bomen;
-	 Van	Cleeffkade	15,	het	plaatsen	van	een	geluidswal.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-
11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	
en	dienstverlening,	balie	9.	Op	grond	van	artikel	7:1	Algemene	
wet	bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	
na	de	dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	ge-
motiveerd	 bezwaarschrift	 indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuurs-
orgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 Korfstraat,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Maximastraat	18,	het	vergroten	van	een	berging/garage;
-	 Mijnsherenweg	144,	het	verwijderen	van	asbest;
-	 Oosteinderweg	82b,	het	vergroten	van	de	woning;

voor meer informatie:  www. aalsmeer. nl

officiële mededelingen
1 maart 2012

21	 februari	2012	tot	02.00	uur	aan	Dorpshuis	
Kudelstaat	te	Kudelstaart;	

t/m	16	mrt	 Verkeersbesluit	2011	/	10456	–	M&R;
t/m	21mrt	 Tijdelijke	 Verkeermaatregelen:	 het	 gedeeltelijk	

afsluiten	 van	 Boomgaard	 van	 5	 tot	 10	 maart	
2012	tussen	07.00	en	17.00	uur;

t/m	21	mrt	 Evenementenvergunning:	 Kermis	 op	 de	 Dreef	
van	 6	 t/m	11	maart	 2012	 van	 14.00	 –	 24.00	
uur;	 en	 Circusvoorstelling	op	de	Dreef	 van	20	
t/m	23	oktober	2012	om	13.30	en	16.00	uur;	

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	 wijzigingsplan	 ‘Kudelstaart	 –	 par-
keerterrein	Robend”;

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	bestemmingsplan	‘Spoorlaan’;
t/m	23	mrt	 Evenementenvergunning:	 een	 vlooienmarkt	 op	

zondag	26	februari	2012	van	10.00	–	16.30	uur	
in	sporthal	Bloemhof	te	Aalsmeer;

t/m	27	mrt	 APV	Vergunning:	Drank-	en	Horecawet	aan	VOF	
’t	Schouwse	Hof;

t/m	30	mrt	 Verkeersbesluit	 2011	 /	 15238	 –	 M&R	 &	 Ver-
keersbesluit	2011	/	15239	–	M&R;

t/m	2	apr	 Kermis	 op	 de	 Bilderdammerweg	 van	 4	 t/m	 9	
april	2012	van	14.00	–	22.00	uur;

t/m	4	apr	 Exploitatie	vergunningen	verleend	aan:	Oriëntal	
Paradise,	 Kudelstaartseweg	 64	 te	 Kudelstaart;	
Pasta	Vino,	Weteringstraat	10	te	Aalsmeer;

t/m	4	apr	 Exploitatie	 en	 terrasvergunning:	 verleend	 aan	
The	Beach,	Oosteinderweg	247A	te	Aalsmeer;

t/m	4	apr	 Terrasvergunning:	Sfinx,	Ophelialaan	89	te	Aals-
meer;

t/m	5	apr	 Vooraankondiging	 bestemmingsplan	 ‘Horn-
meer’;	

t/m	5	apr	 Bekendmaking	 vaststelling	 ‘Masterplan	 Heren-
weg’;

t/m	5	apr	 Inspraak	voorontwerp	bestemmingsplan	‘Stom-
meer’;

t/m	11	apr	 Standplaatsvergunning:	de	verkoop	van	oliebol-
len	in	december	op	het	Pompplein;

t/m	12	apr	 Ontheffing	sluitingstijd:	de	nacht	van	16	op	17	
maart	2012	tot	02.00	uur	aan	Eetcafé	’t	Holland	
Huys;

t/m	16	apr	 Besluit	 financiële	 tegemoetkomingen	 voorzie-
ning	 maatschappelijke	 ondersteuning	 Samen-
werkingsverband	Aalsmeer-	Uithoorn	2012.

	

gemeente aalsmeer
Drie	Kolommenplein	1
Postbus	253	-	1430	AG	Aalsmeer
Tel.	0297-387575	-	fax	0297-387676
Email:	info@aalsmeer.nl
Website:	www.aalsmeer.nl

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma.	t/m	vr.	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tussen	
17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	telefonisch	
bereikbaar	van	8.30-17.00	uur.
Openingstijden	cluster	Vergunningen:
Ma.	t/m	vr.	van	9.00-11.30	uur:	vrije	inloop.

wijKraden
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	informatie	over	de	wijkraden?	Kijk	
dan	op	www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen burgemeester en wethouders
Wilt	u	een	afspraak	maken	met	de	burgemeester	of	met	een	
van	de	wethouders,	dan	kunt	u	dit	doen	via	het	bestuurs-
secretariaat.	 Voor	 een	 afspraak	 met	 de	 burgemeester	 drs.	
P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	 spreekuur	 contact	op	 te	nemen	met	de	griffie	via	 	
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	20	maart	en	10	april	2012.

gemeente-info op website
De	 gemeente-info	 kunt	 u	 ook	 op	www.aalsmeer.nl	 vinden.	
Kijk	op	de	homepage	onder	het	kopje	‘actueel’	en	vervolgens	
‘gemeente-info’.	Tevens	kunt	u	daar	de	gemeente-info’s	van	
de	afgelopen	maanden	raadplegen.

overige loKetten en informatie	
Vreemdelingenloket:	tel.	0900-1234561
Openingstijden	cluster	werk	en	Inkomen	G2:
di.	en	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
wo.		 13.30-16.30	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513255
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur
Openingstijden	Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg	G2:
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513131
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur	
Budgetbegeleiding	en	Schuldhulpverlening	
Gemeente	Uithoorn:
Tel.	0297-513931,Postbus	8,	1420	AA,	Uithoorn
Brengen	en	ophalen	van	afval:	
Afvalbedrijf	de	Meerlanden
Tel.	0297-381717	of	info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor	al	uw	klachten	en	meldingen.	Servicelijn:	0297-387575	
of	 mail	 naar:	 servicelijn@aalsmeer.nl.	 Alle	 klachten	 en/of	
meldingen	 worden	 door	 de	 gemeente	 Aalsmeer	 binnen	 7	
werkdagen	afgehandeld.	Mocht	het	zo	zijn	dat	we	dat	stre-
ven	niet	waar	kunnen	maken	krijgt	u	daarover	nader	bericht.	
Indien	u	niets	van	ons	heeft	gehoord,	kunt	u	ervan	uitgaan	
dat	uw	klacht	of	melding	is	opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar	buiten	openingstijden	en	in	het	weekend.	Bereik-
baar	via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

schiphol
Voor	 vragen	 over	 het	 gebruik	 van	 luchthaven	 Schiphol	 en	
voor	het	doorgeven	van	milieu-	en	geluidklachten	over	het	
vliegveld	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 het	 bewoners	 aan-
spreekpunt	Schiphol	(BAS),	BAS	is	bereikbaar	op	alle	dagen	
van	9.00-17.00	uur:	tel.	020-6015555	of	via	info@mailbas.nl		
of	website	www.bezoekbas.nl

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor	al	uw	klachten	over	provinciale	wegen	en	bruggen:	tel.	
0800-0200600	of	mail	naar:	infobu@noord-holland.nl.



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking 
vaststelling
Beleidsplan 
schuldhulpverlening
op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad 
van Aalsmeer en op 23 februari 2012 
heeft de gemeenteraad van Uithoorn het 
Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-
2015 Aalsmeer – Uithoorn vastgesteld. 

Het Beleidsplan schuldhulpverlening 
geeft invulling aan de manier waarop 
schuldhulpverlening binnen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn wordt uitgevoerd. 

chronisch zieken en 
gehandicapten kunnen 
zorgkosten terugkrijgen
De raad voor chronisch zieken en 
gehandicapten laat u precies zien hoe u 
zorgkosten naar aanleiding van ziekte of 
handicap kunt terugvragen via de aangifte
van de inkomstenbelasting.

Chronisch zieken en gehandicapten maken 
jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld 
medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor 
een groot deel aftrekbaar via de belastingen. 
Op de website www.meerkosten.nl van de 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 
(CG-Raad) kunt u precies zien hoe u dat moet 
aanpakken.

Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze 
site een praktische handleiding bij de aangifte 
inkomstenbelasting over het jaar 2011, 
die voor 1 april ingediend moet zijn bij de 
Belastingdienst. Met behulp van de site kunt u 

honderden euro’s 
terugverdienen. 
De aftrek geldt 
voor zogenaamde 
‘specifieke 
zorgkosten’, zoals 
medische hulp, 
voorgeschreven 
medicijnen, dieet 
op doktersadvies 
en vervoer van 
en naar het 
ziekenhuis. 

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor 
een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind 
of ander familielid, vriend of kennis. 
Het gaat bij mantelzorg om intensieve 
zorg voor langere tijd. Er is sprake van 
mantelzorg als er meer dan 8 uur per 
week hulp wordt geboden.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige 
zorgverlener, maar geeft zorg omdat 
hij of zij een persoonlijke band heeft 
met diegene voor wie hij of zij zorgt. 
De mantelzorg wordt verricht naast de 
werkzaamheden en activiteiten van het 
dagelijkse leven, zoals het gezin, werk en 
sociale contacten. Voor een steuntje in 
de rug bij de Mantelzorg kunt u terecht bij 
het Mantelzorg Steunpunt.

Het mantelzorg Steunpunt 
Mantelzorg Steunpunt ondersteunt 
mantelzorgers en mensen die zorg 
nodig hebben, met een breed scala aan 
producten. Hierbij kunt u denken aan:
het bieden van hulp bij mensen die thuis 
willen sterven,
■ het bieden van hulp bij gehandicapte 
kinderen en hun ouders,
■ het bieden van hulp bij gehandicapten, 
chronisch zieken en hun mantelzorgers,
■ het bieden van hulp bij dementerenden 
en hun mantelzorgers,
■ het bieden van een luisterend oor en 
emotionele ondersteuning,
■ het uitwisselen van uw ervaringen 
en zorgen delen met andere 

mantelzorgers tijdens cursussen en 
contactbijeenkomsten,
■ het bieden van themabijeenkomsten 
over financiën, til technieken, 
ziektebeelden,
■ een vraagbaak zijn voor mogelijkheden 
tijdens en op vakantie ten aanzien van 
overname van de zorg tijdens vakantie 
mantelzorger,
■ Alzheimer café (alleen Uithoorn),
■ bijeenkomsten voor mantelzorgers van 
een dementerende en gespreksgroepen 
voor kinderen van een ouder met 
dementie (beide alleen Aalsmeer),
■ de mantelzorgmakelaar, deze speciaal 
opgeleide persoon kan regelzaken van 
de mantelzorger overnemen. Dit kan hulp 
zijn bij het regelen van een Persoons 
Gebonden Budget, eigen werk en 
inkomenszaken, zorgverlof regelen etc.

Bereikbaarheid
Het Mantelzorg Steunpunt is geopend
op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Bezoekadres:
Laan van de Helende Meesters 431 
(gebouw Amstelring),
1186 DK Amstelveen. 
Postadres: Postbus 2318,
1180 EH Amstelveen.
Telefoonnummer: 020-3335353

controle 
hondenbelasting 
Bent u een baasje van een hond en 
heeft u uw hond nog niet aangegeven 
bij de gemeentelijke belastingen? Doe 
dit dan snel, want binnenkort zal er een 
controleur namens de gemeente Aalsmeer 
langskomen om dit te controleren. 

De Gemeente Aalsmeer heft al jaren de 
hondenbelasting. In het kader van het 
gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het 
belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook 
daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. 
Vandaar dat de gemeente binnenkort 
controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan 
controleren. Wanneer u een hond heeft, 
betaalt u voor 2012 het tarief van €70,-.
Voor elke volgende hond is het tarief €85,-.
U bent verplicht om aangifte te doen.
Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een 
boete opleggen. Dus heeft u een hond, meldt 
deze direct aan. U kunt het aangifteformulier 
aanvragen bij het team WOZ/belastingen 
van de gemeente, telefoon 0297-387530, 
of downloaden via de digitale balie van de 
Gemeente Aalsmeer. Retourneer het formulier 
zo spoedig mogelijk, het zou
jammer zijn als de controleur eerder is.

Bekendmaking
Besluit Wmo 2012

 

Het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van 
gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- 
Uithoorn en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over 
de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 

bevoegdheden op grond van deze wet. Dit 
wordt onder andere vastgelegd in het Besluit 
financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn 
2012. Hierna te noemen Besluit Wmo 2012. 
In het Besluit Wmo 2012 is de hoogte 
van de financiële tegemoetkoming van 
voorzieningen opgenomen in de Verordening 

Wmo 2012. Het Besluit Wmo 2012 is 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2012 vastgesteld door het Dagelijks 
Bestuur van het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 17 februari 
2012. Het Besluit Wmo 2012 ligt van 
5 maart 2012 tot en met 16 april 2012 
ter inzage in de gemeentehuizen van 
Aalsmeer en Uithoorn.




