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Verleende omgeVingsVergunningen, 
uitgebreide 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:
- Herenweg 32, het bouwen van een woning met een aan-

bouw.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 mei 2012.

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Schinkeldijkje (het oprichten van bedrijfsbebouwing), 

ontvangen op 29 maart 2012.

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.

Vastgesteld uitwerkingsplan 
“3e partiële herziening uitwerkingsplan 
nieuw-oosteinde 3, deel 1” 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 7 van het bestemmingsplan “Nieuw Oos-
teinde”, met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 15 mei 2012 
het uitwerkingsplan “3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 
“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1” hebben vastgesteld. Het besluit 
tot vaststelling ligt ter inzage van vrijdag 25 mei 2012 tot 
en met donderdag 5 juli 2012. 

Plangebied
De 3e partiële herziening van de uitwerking heeft betrekking 
op de oostelijke rand van de nieuwbouwwijk Nieuw-Oost-
einde te Aalsmeer en betreft de gronden gelegen tegenover 
Vlinderweg 160 tot en met 208. 

Doelstelling
Het uitwerkingsplan bestemmingsplan “3e Partiële Herzie-
ning Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel 1” heeft be-
trekking op het project Nieuw-Oosteinde en de geprojecteer-
de woningbouw op de gronden tegenover de Vlinderweg in 
het noordoostelijke deel van Nieuw-Oosteinde. Het doel van 
deze derde herziening is de beoogde herverkaveling van dit 
deel van de wijk planologisch-juridisch mogelijk te maken. 
Het geldende bestemmingsplan “Nieuw-Oosteinde” kent voor 
het gebied een uitwerkingsplicht, waar na uitwerking van 
het bestemmingsplan binnen de uitwerkingsregels woning-
bouw is toegestaan. Op 9 maart 2004 heeft het college van 
burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan “Nieuw-
Oosteinde 3, deel 1” vastgesteld. Voor de betreffende gron-
den hebben burgemeester en wethouders op 8 maart 2011 
de “2e Partiële Herziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 
3, deel 1” vastgesteld. Deze herziening is bij uitspraak van 
de Raad van State op 15 februari 2012 onherroepelijk ge-
worden. Uit financieel-economische overwegingen is het 
gebied (opnieuw) herontwikkeld, waarbij het aantal van 
maximaal 20 (half) vrijstaande woningen gelijk is gebleven. 
Vanwege onder meer gewijzigde inzichten met betrekking tot 
de oriëntatie van de woningen en de ontsluiting van het 
gebied, past de herontwikkeling niet binnen het geldende 
uitwerkingsplan. De “3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 
Nieuw-Oosteinde” past binnen de uitwerkingsregels en geeft 
de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw van de ge-
projecteerde 20 (half)vrijstaande woningen. 

Procedure
Het uitwerkingsplan ligt met het vaststellingsbesluit en de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage van vrij-
dag 25 mei 2012 tot en met donderdag 5 juli 2012. Geduren-
de deze termijn kunnen belanghebbenden die het niet eens 
zijn met het genomen besluit, mits zij in de voorprocedure 
tijdig zienswijzen hebben ingediend en de belanghebbenden 
die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben 
ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 

officiële mededelingen
24 mei 2012

Haag. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de Wro, treedt de 
uitwerking van het bestemmingsplan in werking op 6 juli 
2012. 

Inzage
Het uitwerkingsplan met de daarbij behorende stukken, is in 
te zien bij balie 5 op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 
1, Aalsmeer. De openingstijden van balie 5 zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) 
en van 14.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak met de betref-
fende afdeling). Op woensdag is de centrale balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te 
zien op afspraak. De kennisgeving, het uitwerkingsplan en 
de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”).

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 (week 21)

t/m 24 mei  APV Evenementenvergunning: Koninginnefeest 
op 30 april 2012 van 12.30-23.00 uur op het 
Raadhuisplein;

t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 29 mei APV Standplaatsvergunning: Het plaatsen van 
vier statafels voor café Sportzicht, op 30 april 
en 12 mei 2012; APV, Collectevergunning: App-
co voor het werven van donateurs voor VSO Ne-
derland van 22 t/m 27 oktober 2012 tussen 
13.00-21.00 uur; 

t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor in-
spraak;

t/m 31 mei APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest 
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kan-
dreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginne-
dag op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aals-
meer;

t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cul-
tuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aals-
meer”.

t/m 1 jun APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aals-
meer;

t/m 1 jun APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor 
29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de 
Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur; 
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 
tot 02.00 uur;

t/m1 jun APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het 
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de 
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28 
mei;

t/m 1 jun APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam 
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;

t/m5 jun APV Evenementenvergunning: een feest op Ko-
ninginnedag op 30 april 2012 van 13.00-19.00 
uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart; jeugd-
kampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-
30 op zondag 3 juni 2012 van 12.00-18.00 uur 
in de Westeinderplassen, vanaf Kempers Princes-
sepaviljoen, Herenweg 100; kampeerweekend op 
Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 2012;

t/m 5 jun 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur; 
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;

t/m 6 jun APV Collectevergunning: Roparun voor het hou-
den van een collecte op 5 en 19 mei 2012;

t/m 7 jun APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De 
Blitzz voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;

t/m 7 jun Participatie- en Communicatieaspecten, Toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 8 jun APV Standplaatsvergunning: de verkoop van 
aardappelen, groenten en fruit op vrijdag bij 
het winkelcentrum Kudelstaart;

t/m 9 jun APV Vergunning: Ontheffingsluitingstijd ’t Hol-
land Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 
uur & Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 
2012 van 18.00 tot 10.00 uur;

t/m 15 jun APV Vergunning: Drank en Horecawet, Wijnhan-
del van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;

t/m 15 jun APV Evenementenvergunning: een besloten 
feest op 9 juni 2012 van 20.00-02.00 uur op 
Stommeerweg 2;

t/m 20 jun APV Evenementenvergunning: Geraniummarkt 
op 12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op het 
Raadhuisplein en Zijdstraat; Najaarsbraderie op 
22 september van 10.00-17.30 uur op het Raad-
huisplein;

t/m 22 jun Projectplan: Vooraankondiging bestemmings-
plan “Nieuw Oosteinde”.

t/m 22 jun Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beet-
hovenlaan 120;

t/m 27 jun Verkeersbesluit 2012/5577-M&R & Verkeersbe-
sluit 2011/17423-M&R;

t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herzie-
ning Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel 
1”.

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 12 juni en 3 juli 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.

 op maandag 28 mei is het gemeentehuis gesloten 
 i.v.m. 2e pinksterdag

met ingang Van woensdag 23 mei 2012 geldt het 
Volgende:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft de gemeente gevraagd nieuwe maatregelen te nemen.
- Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8 

maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of 
na 1 juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer 
mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering 
worden gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling 
of een begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan 
aangetoond te worden.  

Omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen 
verstaan: 
- de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of 
- de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de 

geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt, 
- de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8 

maanden of ouder. 
De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om 
te zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit 
kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar 
oud worden.

Achtergrondinformatie
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle 
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag heeft ieder 
kind een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart 
nodig om te reizen. Voor aanvragen voor een reisdocument 
van kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden, die bijge-
schreven zijn in een paspoort waarvan de geldigheid op of 
na 1 juli 2012 vervalt berichten wij u het volgende. Indien 
deze aanvraag ná 1 mei 2012 is ingediend vindt levering naar 
alle waarschijnlijk pas ná 1 september 2012 plaats. Door het 
grote aantal aanvragen van reisdocumenten loopt de levertijd 
sterk op.

gewijzigde openingstijden balie bouwen en 
Vergunningen 

Met ingang van 1 juni 2012 wijzigen de openingstijden van 
de balie bouwen en vergunningen in het gemeentehuis. Door 
het teruglopende aantal inwoners dat gebruik maakt van de 
vrije inloopmogelijkheid aan de balie, is besloten de ope-
ningstijden te wijzigen en uitsluitend op afspraak te gaan 
werken. Vanaf 1 juni 2012 is de balie elke week geopend 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van 
het gemeentehuis, 0297-387575. Meer informatie over het 
omgevingsrecht is te vinden op www.omgevingsloket.nl en 
in de digitale balie op de website van de gemeente, www.
aalsmeer.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeer-Dorp en Stommeer, het aanleggen van kabels en 

leidingen;
- Machineweg - Japanlaan Greenpark, het aanleggen van 

kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 82b, het aanleggen van kabels en leidin-

gen; 
- Schweitzerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 32, het bouwen van een theehuis en het ver-

plaatsen van een schuur;
- Uiterweg 158 A, het slopen en bouwen van een woning.

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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Fonteinkruidhof 32, het plaatsen van een dakkapel;
- Lisdoddestraat 37, het plaatsen van een dakkapel.
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Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela voltooid

7 Fietsers zijn weer thuis!
Aalsmeer - “Het is zover, het fiets-
clubje van de wat oudere mannen 
heeft de rit volbracht. Met z’n zeve-
nen hebben we ieder zo’n 2545 ki-
lometer gereden. Voor de sponso-
ren die ons per gereden kilometer 
uitbetalen wordt dat een hele reke-
narij”, aldus Gerard Verbeek. Samen 
met Dirk Jansen, Piet van Dongen, 
Huub Peters, Dick Kuin, Jaap Ge-
leijn en Klaas Maarsen vertrok hij 
op zaterdag 28 april naar Santiago 
de Compostela voor een pelgrims-
tocht van totaal zo’n 2.400 kilometer. 
Burgemeester Pieter Litjens wenste 
de zeven fietsers de dag ervoor, vrij-
dagmiddag vanaf het Praamplein, 
een behouden tocht en aan deze 
worden hebben de rijders voor het 

goede doel zich gehouden. Ze zijn 
weer thuis. 
Verbeek vervolgt: “Het hoogte-
punt van deze reis was natuurlijk 
het leggen van de steen van Alex 
die wij vrijdags voor het vertrek bij 
hem thuis aan bed hadden opge-
haald. Deze steen heeft een mooie 
plek gekregen op de plaats waar 
alle pelgrims een steen achterla-
ten als symbool voor het achterla-
ten van hun eigen gedachten en/
of emoties. Het emotionele moment 
van de laatste meters op het plein 
voor de Kathedraal van Santiago 
heeft bij ons allen de nodige traan-
tjes veroorzaakt. Nu maar hopen dat 
het doel waar wij voor gefietst heb-
ben, de spierziekte ALS, nog meer 

sponsoren en donateurs zal opleve-
ren als nu al het geval is. Ondanks 
tegenslag en materiaalpech zijn we 
met elkaar een hechte club geble-
ven.” 

38 Lekke banden
Tot slot de statistieken: 2.545 ki-
lometer totaal, 24.361 hoogteme-
ters, de zeven fietsers hebben geza-
menlijk 38 lekke banden en 6 bui-
tenbanden gehad, 1 ketting gebro-
ken, 1 achterwiel en 1 stuurlint stuk, 
2 pedalen en 2 helmen gesneu-
veld en 1 nieuw paar fietsschoenen 
moest aangetrokken worden. Bin-
nenkort wordt de opbrengst bekend 
gemaakt. Op de site www.aalsmeer.
fietst.nl meer informatie.



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

Naar aanleiding van het klanttevredenheids-
onderzoek, uitgevoerd door de G2 onder alle 
cliënten die op 1 november 2011 huishoude-
lijke verzorging (hebben) ontvangen van één 
van de gecontracteerde zorgaanbieders, is een 
nieuwe ‘Ranking Zorgaanbieders’ ontstaan.

De ‘Ranking Zorgaanbieders’ op basis van 
tevredenheid ziet er als volgt uit:
1. Thuiszorg Aalsmeer
2.  Flexicura en Amstelring
3.  T-Zorg
4.  Thuiszorg Service Nederland/Axxicom 
 Thuishulp/Algemeen Thuiszorgbureau
Van de zorgaanbieders op de gedeelde vierde 
plek zijn geen vragenlijsten ontvangen van cli-
enten die hulp ontvangen van deze zorgaan-
bieders. Hierdoor was het niet mogelijk om de 
tevredenheid van cliënten te meten. 
De G2 heeft met zeven zorgaanbieders con-
tracten voor de levering van huishoudelijke 
verzorging in Aalsmeer en Uithoorn. Jaarlijks 
wordt een tevredenheidonderzoek gehouden 
waarin de cliënttevredenheid, de wachttijden 
en het uurtarief van de zorgaanbieders wordt 
gemeten. De uitslagen worden verwerkt in de 
‘Ranking Zorgaanbieders’. Deze ranking is een 
hulpmiddel voor (toekomstige) cliënten om te 

kiezen voor een 
zorgaanbieder. 
Hierin is te zien, 
hoe de zorgaan-
b ieders  scoren 
op onder andere 
de cliënttevreden-
heid. Hoe meer 
punten de zorgaanbieder haalt, hoe hoger de 
zorgaanbieder in de ranking komt te staan. 
In januari 2012 is aan 937 cliënten een vragen-
lijst verstuurd. Hiervan hebben 626 cliënten de 
vragenlijst teruggestuurd. Dit betekent een res-
ponse van 67% van de cliënten. Van de onder-
vraagden is 92% ouder dan 65 jaar. Cliënten 
jonger dan 65 jaar zijn over het algemeen kriti-
scher in hun antwoorden dan de oudere. De cij-
fers die beide groepen geven over de tevreden-
heid over de medewerker zijn vergelijkbaar. De 
cijfers die de ondervraagden jonger dan 65 jaar 
geven aan de zorgaanbieder (als organisatie) 
liggen lager in vergelijking met de ondervraag-
den ouder dan 65 jaar. De gemiddelde tevre-
denheid van cliënten jonger dan 65 jaar is hier-
door lager.
De uitgebreide versie van de Ranking (inclusief 
puntenverdeling en uitleg) is digitaal te raadple-
gen op www.uithoorn.nl en www.aalsmeer.nl.

nieuwe ranking Zorgaanbieders

Het Werkgeversservicepunt Amstel-Venen is 
één van de drie servicepunten van het Werkge-
versservicepunt Groot-Amsterdam. Het Werk-
geversservicepunt Amstel-Venen werkt samen 
op het gebied van werkgeversbenadering voor 
mensen met een uitkering met de servicepun-
ten van Haarlemmermeer en Amsterdam.

Het WSP Amstel-Venen heeft als doelstel-
ling om zoveel mogelijk mensen met een uit-
kering uit te laten stromen naar betaald werk. 
Werkgevers maken uitstroom van mensen in 
de bijstand naar betaald werk feitelijk mogelijk. 
Wij hebben uw hulp daarom hard nodig. Som-
mige werkzoekenden met een uitkering kunnen 

direct aan de slag, anderen kunnen zich ont-
wikkelen tot zij aan uw wensen voldoen. Voor 
deze kandidaten hebben wij speciale rege-
lingen en subsidies ontwikkeld die wij u 
kunnen aanbieden.
Binnen het WSP Amstel-Venen werken 
de AM-groep, de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, Uit-
hoorn en het UWV WERKbe-
drijf samen. Is uw bedrijf geves-
tigd in de deelnemende gemeen-
ten en zoekt u personeel, dan kunt u 
per mail (info@amstelvenen.nl) of telefoon 
(06 57542478) contact opnemen met het WSP 
Amstel-Venen.

Participatiefonds jongeren 
Participatiefonds jongeren (regeling categoriale 
bijzondere bijstand voor maatschappelijke par-
ticipatie) is voor kinderen en jongeren in de leef-
tijd van 4 t/m 17 jaar. De bijstand is bedoeld om 
deelname aan sociale activiteiten mogelijk te 
maken en de daarvoor benodigde uitgaven, bij-
voorbeeld sportkleding en huur van muziekin-
strumenten, te kunnen doen.
 
U kunt van deze bijzondere bijstand gebruik 
maken als u een uitkering van de gemeente ont-
vangt. Ook kunt u gebruik maken van de rege-
ling als u 110% van de bijstandsnorm verdient. 
Vraag aan het cluster Werk en Inkomen of u 
hiervoor in aanmerking komt. Uitsluitend kos-
ten voor sociaal-culturele, educatieve respec-
tievelijk sportieve activiteiten komen in aanmer-
king voor bijzondere bijstand. Hierbij kan wor-
den gedacht aan de kosten van:

 de contributie van een sport-, en/of 
 zangvereniging;

 een bibliotheek-, internet-, kranten-, 
 telefoon-, en/ of zwemabonnement;

 muziekonderwijs;
 schoolactiviteiten zoals schoolreisjes 

 en excursies;
 sportattributen en/ of -kleding;
 vakantiekamp.

Participatiefonds jongeren kunt u binnen een 
kalenderjaar aanvragen. De aanvraag dient 
uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij het 
cluster Werk & Inkomen.

Participatiefonds 
ouderen 
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u 
gebruik maken van het Participatiefonds 
ouderen. 
Ouderdom brengt naast specifieke kos-
ten ook verborgen kosten met zich mee 
doordat vaker een beroep gedaan moet 
worden op de mantelzorg. Daarnaast 
is het niet altijd meer mogelijk zuinig te 
leven.

Voor het participatiefonds ouderen (rege-
ling categoriale bijzondere bijstand oude-
ren) komt u in aanmerking wanneer u:

 woonachtig bent in de gemeente 
 Aalsmeer of Uithoorn;

 65 jaar of ouder bent; 
 een inkomen heeft tot maximaal 

 110% van de geldende 
 bijstandsnorm. 
 
Participatiefonds ouderen kunt u binnen 
een kalenderjaar aanvragen. De aan-
vraag dient uiterlijk vóór 1 januari ontvan-
gen te zijn bij het cluster Werk & Inko-
men.

  Werkgeversservicepunt Amstel-Venen




