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Beleidsregels voor de verlening van 
ligplaatsvergunningen
Om het in de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan 
ontstaan van nieuwe, strijdige situaties te voorkomen, heeft 
het college besloten de in paragraaf 2 van de “Nota van 
Uitgangspunten voor de maatvoering van Woonschepen 
Aalsmeer” neergelegde uitgangspunten voor de bestem-
mingsplanregeling vast te stellen als beleidsregels voor de 
uitoefening van de bevoegdheid om op grond van artikel 
5.25 APV ligplaatsvergunningen te verlenen. Met ingang van 
die datum dient, naast de overige voorwaarden die op grond 
van de APV worden gesteld, aan de volgende regels voldaan 
te worden om in aanmerking te komen voor een ligplaats-
vergunning:
1.  de omvang van woonschepen voor niet-permanente be-

woning is maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter; indien de 
bestaande vergunning een maatvoering toestaat die de 
hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de in de 
vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij de 
behandeling van aanvragen om overschrijvingen van de 
vergunning en/of vervangingen, uitbreidingen of ver-
plaatsingen van het woonschip;

2.  de omvang van woonschepen voor permanente bewoning 
in stedelijk gebied is maximaal (lxbxh) 18x6x5 meter; in-
dien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat 
die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de 
in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij 
de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van 
de vergunning en/of vervangingen, uitbreidingen, of ver-
plaatsingen van het woonschip; 

3.  de omvang van woonschepen voor permanente bewo-
ning in landelijk gebied is maximaal (lxbxh) 15x5x4,5 
meter; indien de bestaande vergunning een maatvoering 
toestaat die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, 
gelden de in de vergunning opgenomen maten als uit-
gangspunt bij de behandeling van aanvragen om over-
schrijvingen van de vergunning, en/of vervangingen, 
uitbreidingen of verplaatsingen van het woonschip; 

4.  aanvragen om verplaatsingen, vervangingen dan wel 
uitbreidingen van woonschepen moeten voldoen aan 
de voorwaarde van landschappelijke inpassing en wor-
den getoetst aan een beeldkwaliteitplan, of zolang een 
vastgesteld beeldkwaliteitplan nog ontbreekt, aan de 
welstandscriteria zoals opgenomen in de vigerende Wel-
standsnota Aalsmeer 2009.

De beleidsregels treden in werking met ingang van vrijdag 
22 juli 2011, met dien verstande dat de voor woonschepen 
voor permanente bewoning in landelijk gebied voorgestelde 
maten niet kunnen worden verleend, dan nadat de gemeen-
teraad hiermee heeft ingestemd en de Woonschepenverorde-
ning 1988 is ingetrokken. Naar verwachting wordt de nota 
in het beraad van 8 september 2011 behandeld. De gemeen-
teraad is voorgesteld bij instemming met de nota tevens de 
Woonschepenverordening 1988 in te trekken. 

Inzage
De “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van 
Woonschepen Aalsmeer” is beschikbaar gesteld via de ge-
meentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de 
knop ‘bestemmingsplannen’ in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder ‘ga direct naar’ of via de digitale balie en 
de zoekterm ligplaatsvergunning). De Nota is tevens in te 
zien bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tijdens openingstijden 9.00 uur tot 11.30 uur of op afspraak. 
Op grond van artikel 2 lid 3 sub e van de Inspraak- en parti-
cipatieverordening wordt over de beleidsregels geen inspraak 
verleend. In het kader van de inspraak over het voorontwerp 
van het nieuwe bestemmingsplan en het daarmee samen-
hangende beeldkwaliteitplan zal ook over de inhoud van de 
nieuwe voorschriften voor de maatvoering van woonschepen 
door een ieder een inspraakreactie kunnen worden inge-
diend. Op de gebruikelijke wijze zal door middel van een pu-
blicatie op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode en 
de gemeentelijke website kennisgeving worden gedaan van 
de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan 
en ontwerp-beeldkwaliteitplan. 

Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie over lig-
plaatsvergunningen, de inventarisatie, handhaving en aan-
verwante zaken kunt u terecht bij het omgevingsloket van 
de gemeente. De openingstijden van het omgevingsloket 
zijn van maandag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 11.30 
uur. Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie over de 
voorbereiding van het bestemmingsplan en het beeldkwali-
teitplan kunt u terecht bij de cluster ruimtelijke ordening 
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via tel. 
0297-387 575.

Aalsmeer, 21 juli 2011

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.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Feest, Hornweg 250 te Aalsmeer van 20.00-23.00 op 2 

september 2011

BekenDmakIng BeleIDsregels 
lIgplaatsvergunnIngen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op 19 juli 
2011 beleidsregels hebben vastgesteld voor de toepassing 
van hun bevoegdheid ex artikel 5:25 APV om ligplaatsver-
gunningen voor permanente en niet-permanente bewoning 
te verlenen. De beleidsregels treden één dag na deze publi-
catie in werking.

aanleiding
Burgemeester en wethouders bereiden een nieuw bestem-
mingsplan “Woonschepen” voor. Met dit bestemmingsplan 
wordt beoogd een eenduidige en integrale regeling te treffen 
voor alle arken in de gemeente en helderheid te verschaffen 
over het gebruik, de afmetingen en de locaties van woon-
arken. In februari 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd 
met de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan 
“Woonschepen”. Burgemeester en wethouders hebben met in 
achtneming van deze uitgangspunten een standpunt ingeno-
men over de afmetingen die woonschepen mogen hebben. De 
uitgangspunten voor het maatvoeringbeleid zijn neergelegd 
in de “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van 
Woonschepen Aalsmeer”. Over deze nota zal in september na 
het zomerreces in de gemeenteraad worden besloten. 

uitgangspunten voor het maatvoeringbeleid
Het college gaat voor de maatvoering uit van een verschil-
lend regime voor woonschepen voor permanente bewoning 
en voor woonschepen voor niet-permanente bewoning. Dit 
is een wijziging ten opzichte van het beleid van voorgaande 
jaren. Voorheen heeft het verschil tussen het gebruik voor 
wonen of recreëren nooit een rol gespeeld bij de besluitvor-
ming over te vergunnen maten. 
Het college stelt zich echter op het standpunt dat een verde-
re aantasting van het kwetsbare landschap van de Westein-
derplassen en De Bovenlanden moet worden voorkomen. De 
omvang van woonarken dient daarom zoveel mogelijk te wor-
den beperkt. Welke afmetingen minimaal noodzakelijk zijn 
met het oog op een comfortabel gebruik, is afhankelijk van 
de vraag of de woonark dient om op te wonen of om op te 
recreëren. Het gebruik voor wonen stelt nu eenmaal hogere 
eisen aan gebruiksoppervlak dan het gebruik voor recreatie. 

afmetingen
Woonschepen voor niet-permanente bewoning mogen voort-
aan een omvang hebben van maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter. 
Dit betekent dat maximaal één volwaardige bouwlaag boven 
water is toegestaan. 
Voor woonschepen voor permanente bewoning wordt onder-
scheid gemaakt tussen woonschepen met een ligplaats in 
landelijk gebied en woonschepen in stedelijk gebied. Woon-
schepen in landelijk gebied (buiten de voormalige rode con-
tour) mogen maximaal de afmetingen hebben van (lxbxh) 
15x5x4,5 meter en woonschepen in stedelijk gebied (binnen 
de voormalige rode contour) 18x6x5 meter. Zowel in lande-
lijk en stedelijk gebied zijn met deze afmetingen woonarken 
mogelijk met twee volwaardige woonlagen. 
De uitgangspunten gelden uitdrukkelijk voor nieuwe geval-
len. Voor de wijze waarop een woonark in het bestemmings-
plan wordt opgenomen, is de bestaande ligplaatsvergunning 
bepalend. Als deze vergunning afwijkt van het nieuwe beleid 
en grotere afmetingen toestaat dan de nieuwe regels, wordt 
voor de betreffende ark een maatbestemming opgenomen, 
inhoudende dat de maten zoals deze zijn vergund voor die 
boot op die locatie als maximale maten worden opgenomen. 

Beeldkwaliteit
Om het landschap van de Westeinderplassen en De Bovenlan-
den te beschermen is een goede landschappelijke inpassing 
van de woonschepen nodig. Daarom is besloten naast het 
bestemmingsplan tevens een beeldkwaliteitplan op te stel-
len. In de “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering 
van Woonschepen Aalsmeer” is tevens een voorstel gedaan 
voor de opbouw van het beeldkwaliteitplan. In de beeldkwa-
liteit speelt het gebruik voor permanente of niet-permanente 
bewoning geen rol. Het beeldkwaliteitplan zal onderscheid 
maken tussen drie gebieden: stedelijk gebied, landelijk ge-
bied en landelijk gebied met natuurwaarden. Voor het ste-
delijk gebied staat voorop dat het woonschip past binnen 
het stedelijke weefsel. Voor het landelijke gebied geldt dat 
het woonschip te gast is in het landschap en voor zover er 
tevens sprake is van hoog natuurwaarden, tevens dat ecolo-
gisch verantwoord en duurzaam bouwen voorop staat. 

Illegale situaties
In de afgelopen maanden zijn door middel van een uitge-
breide inventarisatie van alle woonschepen en een analyse 
van het ligplaatsvergunningenbestand bestaande, illegale 
situaties zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Een deel van 
deze illegale situaties zullen in het bestemmingsplan wor-
den gelegaliseerd. Dat geldt voor woonschepen die zonder 
daarvoor een wijziging van hun vergunning aan te vragen 
hun woonschip hebben uitgebreid of voor een groter schip 
hebben vervangen. Voor zover deze illegaal gerealiseerde 
afmetingen binnen de nieuwe regels voor de maatvoering 
van woonschepen vallen, zullen deze gelegaliseerd worden 
in het bestemmingsplan. Voor zover de illegaal gerealiseerde 
uitbreidingen een overschrijding van de nieuwe maximaal 
toegestane afmetingen inhouden, zullen deze niet kunnen 
worden gelegaliseerd. Burgemeester en wethouders stellen 
een gedoogaanpak voor de gevallen voor. Een gedoogaanpak 
wordt tevens voorgesteld voor bestaande gevallen waarin in 
strijd met de vergunning voor niet-permanente bewoning 
(permanent) op het woonschip wordt gewoond. Burgemees-
ter en wethouders stellen voor handhavend op te treden te-
gen woonschepen die zonder vergunning ligplaats innemen. 
Tegen nieuwe overtredingen, dat wil zeggen overtredingen 
waarvan niet kan worden aangetoond dat deze reeds vóór 
de datum van 22 juli bestonden, zal eveneens handhavend 
worden opgetreden. In de periode augustus en september 
ontvangt iedereen persoonlijk bericht over de gegevens die 
over zijn ark(en) bij de gemeente bekend zijn met de mo-
gelijkheid deze te controleren op juistheid en volledigheid.

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
21 juli 2011

- Westeinderhavendagen en verlichte botenshow op 3 sep-
tember 2011 

- Tropical Night, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 30 
juli 2011

- Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 20 
augustus 2011

Datum verzending vergunning 21 juli 2011

Ventvergunning
Op grond van artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de ventvergunning verleend voor:
- Promotiecampagne NUON van 1 augustus t/m 3 septem-

ber 2011
Datum verzending vergunning 22 juli 2011

wet algemene BepalIngen omgevIngsreCht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 106, het bouwen van een woning;
- Dorpsstraat 108, het slopen van de woning;
- Dorpsstraat 108, het bouwen van een woning;
- Edisonstraat 1, het bouwen van een garage/carport en 

terrasoverkapping; 
- Hornweg 93-95, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Jac. P. Thijsselaan, Hugo de Vriesstraat, P.F. von Siebold-

laan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Pontweg 27a, het wijzigen van de gevel en het plaatsen 

van een balkon; 
- Oranjestraat, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Uiterweg 19, het plaatsen van schoorstenen;
- Uiterweg 337 ws 1, het bouwen van een berging; 
- Zijdstraat/Molenpad, het bouwen van een parkeerkelder, 

winkelruimte en 30 appartementen.

Ontvangen bouwaanvragen 2e fase
- Aalsmeerderweg 239, het bouwen van een bedrijfsverza-

melgebouw.

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 6. 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:
- Haydnstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 82, het vergroten van de woning;
- Stommeerkade 61, het wijzigen van de inrit;
- Zwarteweg 59b, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 21 juli 2011

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 6, 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, 
week 29

t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan 
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;

t/m 8 aug Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering 
Aalsmeer 2011;

t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van 
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op 
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde;

t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening 
(Rijnland);

t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf 
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00-24.00 
op 17 september 2011;

t/m 2 sept Evenementenvergunning: Feest, Hornweg 250 
te Aalsmeer van 20.00-23.00 op 2 september 
2011, Westeinderhavendagen en verlichte bo-
tenshow op 3 september 2011, Tropical Night, 
Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 30 ju-
li 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 
20.00-01.00 op 20 augustus 2011;

t/m 3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne NUON van 
1 augustus t/m 3 september 2011;

t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

ter Inzage BIj De afDelIng DIenstverlenIng, 
BalIe 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot 
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 6 en 20 september 2011.

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. Be-
reikbaar 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.



VRAGEN OVER...
SAMENWERKING AALSMEER & AMSTELVEEN5

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl

‘De beide colleges van Burgemeester en Wethouders onderzoeken de samenvoe-

ging van de ambtelijke apparaten. De doelen: de kwetsbaarheid van Aalsmeer 
verminderen, de dienstverlening verbeteren en bezuinigen op de ambtelijke organi-
satie. Wanneer de gemeenteraden akkoord gaan, zullen alle Aalsmeerse ambtenaren 
in de loop van 2012 overgaan naar de Amstelveense gemeentelijke organisatie. Deze 

nieuwe organisatie gaat dan voor twee gemeenten werken: Aalsmeer en Amstelveen.‘

‘Aalsmeer blijft een zelfstandige gemeente met een eigen gemeenteraad en een eigen 

college van B&W. Zowel het college als de raad blijven besluiten nemen over Aalsmeer. Er 

blijven gemeentelijke loketten in Aalsmeer waar de paspoorten en andere gemeentelijke producten 

kunnen worden gehaald. Ook voor besprekingen met ambtenaren over tal van zaken blijft het 

gemeentehuis van Aalsmeer de centrale plek. Aalsmeer blijft een zelfstandige gemeente omdat 
alle beslissingen in de raadszaal van de gemeente Aalsmeer genomen worden.’

‘Nee, Aalsmeer en Uithoorn 
blijven op verschillende terreinen 
als goede buren samenwerken 
in de regio. De gezamenlijke 

organisatie, de G2, verdwijnt wel 

op termijn. De Aalsmeerse activi-

teiten die daar in zitten, zullen ook 

naar Amstelveen over gaan.’ 

’De dienstverlening aan burgers en bedrijven zal verbeteren. 

Zo wordt voor de gemeente Aalsmeer een hogere kwaliteit van 
dienstverlening behaald tegen lagere kosten. Samenwerking levert ook 

minder kwetsbaarheid op. Aalsmeer heeft op dit moment een relatief 

kleine organisatie. Wanneer een enkeling ziek is, stokt vaak al de dienst-

verlening. In de toekomst wil de gemeente Aalsmeer meer producten 

en diensten op digitale wijze aanbieden. De samenwerking maakt dit 

versneld mogelijk. 

Beide gemeenten willen vanaf 1 januari 2014 minimaal een effi ciency-
voordeel van bijna 2,5 miljoen euro per jaar behalen. Geld dat dan niet 

bezuinigd hoeft te worden op maatschappelijke voorzieningen.’ 

‘Begin 2012 zullen beide gemeenteraden een 
defi nitief besluit nemen. Bij een ‘ja‘ zal onmid-

dellijk worden begonnen met het stap voor stap overgaan 

van delen van de Aalsmeerse organisatie naar Amstelveen. 

Voor 1 januari 2013 moet dit worden afgerond. Vanaf dat 

moment heeft Aalsmeer geen eigen ambtenaren meer in 

dienst. De gemeente Aalsmeer is dan opdrachtgever van de 

Amstelveense organisatie die al ons werk als opdrachtnemer 

gaat uitvoeren.‘

1 WAT GAAN AALSMEER EN AMSTELVEEN SAMEN DOEN? 2 BLIJFT AALSMEER EEN  ZELFSTANDIGE GEMEENTE?

EINDIGT NU DE 
SAMENWERKING 
MET UITHOORN? 

WAT LEVERT DE SAMENWERKING OP?3 4 5 HOE ZIET DE TIJDSPLANNING ERUIT?
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