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23 augustus 2012

officiële mededelingen
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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 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 streven 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. Bereikbaar 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 aanspreekpunt 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 woensdag 12 september is er geen avondopenstelling i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies van
afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.
Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012
Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan
stemmen in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt
de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit
van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart
of rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs
wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op 11 september
2012 aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen.
Laat uw stem niet verloren gaan
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid
bent om uw stem uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden
om iemand anders uw stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht
kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uitbrengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij
mag niet meer dan twee machtigingen hebben.
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas, medio augustus, op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in
dat geval van tevoren schriftelijk een volmacht. Hetzelfde
geldt als u iemand wilt machtigen die wel mag stemmen
maar niet in de gemeente Aalsmeer woont. Ook dan dient
u van tevoren een schriftelijke volmacht te regelen. Dit
kan tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2012. Hiervoor is
een formulier bij de afdeling Dienstverlening verkrijgbaar
of te downloaden via de site van de gemeente (www.aalsmeer.nl onder digitaal loket: volmacht).
Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitimatiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan
hoeft u niet in te leveren.
Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit
(herkenbaar aan de groene kleur), dan heeft de gemeente
de identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt
het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd. De kiezer die naar het stembureau gaat dient zich
altijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren! (zie
hierboven)
Elders Stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een Kiezerspas aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 29 augustus
2012 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een
formulier wat u kunt verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website www.aalsmeer.nl (
digitaal loket: kiezerspas) Als u in persoon een Kiezerspas
aan wilt vragen, dan kan dit aan de balie bij de afdeling
Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012; 14.00 uur.
Stempas kwijt
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van
afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient

een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden
overlegd.
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30
uur. Telefoonnummers: 0297387606 en 387640 of via info@
aalsmeer.nl.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt
ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan
alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn.
N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht:
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken,
Sportlaan 86!
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 dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 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 vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan
- Scouting Tiflo voor het verkopen van plantenbakken op 20
oktober 2012.
Datum verzending vergunning: 21 augustus 2012
wet aLgemene bepaLingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Aalsmeerderweg 289, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Aalsmeerderweg 304, het vergroten van de woning;
- Hortensialaan 30f-s, het wijzigen van het gebruik;
- Korianderhof 1 (Spoorlaan kavel 6), het bouwen van een
woning;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Meervalstraat/Beethovenlaan, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Mijnsherenweg 32A, het aanleggen van een uitrit;
- Schweitzerstraat 50, het bouwen van een schuur;
- Uiterweg 343A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zijdstraat 34-36, het wijzigen van de gevel;
- Zwarteweg 98, het aanleggen van kabels en leidingen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- A.H. Blaauwstraat, het renoveren van het AWT-gemaal;
- Hornweg 142, het plaatsen van een dakkapel;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen
- Maarse & Kroon hof 41, het bouwen van een inpandige lift;
- Uiterweg 343a, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Westeinderplassen, het plaatsen van een blokhut.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 23 augustus 2012.
weLstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn 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 vragen over bouwen
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij De afDeLing DienstVerLening,
baLie 5 ( week 34)
t/m 24-08

t/m 24-08

t/m 31-08
t/m 31-08
t/m 31-08
t/m 01-09
t/m 01-09
t/m 02-09
t/m 11-09
t/m 11-09
t/m 20-09

t/m 25-09

VerLeenDe omgeVingsVergunningen,
reguLiere proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 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 vragen over bouwen en vergunningen.
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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bevoegde bestuursorgaan.

t/m 27-09
t/m 28-09
t/m 05-09
t/m 03-10

APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00-01.00 uur
Feestweek, Praamplein van 2 september t/m 9
september 2012;
APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.0018.00 uur; APV Bloemencorso tentoonstelling,
Van Cleeffkade 15, op 2 september 2012 van
10.00-17.00 uur;
APV Vergunning: ontheffing sluitingsuur TV Kudelstaart;
APV Terrasvergunning: De Pollepels a/d Zijdstraat 77 in Aalsmeer;
APV Exploitatie/Drank en Horecavergunningen
Welkom Thuis a/d Stommeerweg 91 te Aalsmeer;
APV Vergunning: Tropical Night in Aalsmeer Dorp
op zaterdag 28 juli van 20.00-01.00 uur;
APV Vergunning: Tropical Night in het dorp op 28
juli 2012 van 20.00-01.00 uur;
APV Vergunning: Braderie in Aalsmeer Dorp op 1
september 2012 van 10.00-17.00 uur;
APV Vergunning: Goud van Oud in Aalsmeer Dorp
op 25 augustus 2012 van 20.00-01.00 uur;
RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september
2012;
HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8
september van 19.00-23.00 en 9 september van
08.00-20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 2012 van 20.00-22.30 uur;
APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfeiland op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; Afterparty Summer Dance in Crown Business Studio’s
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde
vergunning bloemencorso van 1 september naar
15 september 2012; Gewijzigde vergunning bloemencorsotentoonstelling van 2 september naar
16 september 2012;
APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 september en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;
Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;
APV Ventvergunning: om van 6 t/m 25 augustus
2012 in de gemeente langs de openbare weg te
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;
APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor
het verkopen van plantenbakken op 20 oktober
2012.

Voor meer informatie: www.aaLsmeer.nL

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
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

tevredenheidonderzoek Wmo 2011
De Wmo heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. Mensen met een beperking hebben daar soms ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Het samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn heeft dit voorjaar voor zowel Aalsmeer
en Uithoorn een tevredenheidonderzoek onder de cliënten gehouden. Dit is gebeurd met een
steekproef. De gegevens zijn verwerkt in een rapport. In deze rapporten worden de prestaties vergeleken met die van andere gemeentes in Nederland. Uit de rapporten worden de sterke en minder sterke kanten van de dienstverlening gehaald. In 2008 heeft het samenwerkingsverband aan
een vergelijkbaar tevredenheidsonderzoek deelgenomen. Hierdoor weet de G2 wat er nog verbeterd kan worden in de toekomst.
resultaten
Toegang tot de ondersteuning
De aanvraagprocedure krijgt als gemiddeld rapportcijfer van de cliënten in Aalsmeer een 7,3. In
Uithoorn is dit ook een 7,3. Deze cijfers zijn ten opzichte van 2008 (laatste keer dat dit onderzoek
is uitgevoerd in Aalsmeer en Uithoorn) gestegen.
Hulp bij het huishouden
De hulp bij het huishouden krijgt in Aalsmeer een 7,9 en in Uithoorn een 8,0. Dit is iets hoger dan
de score van de referentiegroep (7,8). De vervanging bij ziekte en vakantie krijgt een aanzienlijk
hogere score in beide gemeenten ten opzichte van 2008 (zie schema hieronder). Gesteld kan worden dat de voorwaarden die aan deze vervanging zijn gesteld in de aanbesteding van 2009 hun
uitwerking hebben gehad.
Aalsmeer

% 2011

% referentiegroep 2012

% 2008

vervanging bij ziekte

92

86

61

vervanging bij vakantie

92

86

wisselingen van medewerkers

92

85

77

% 2011

% referentiegroep 2012

% 2008

vervanging bij ziekte

84

86

63

vervanging bij vakantie

89

86

wisselingen van medewerkers

82

85

Uithoorn

73

Voorzieningen
Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen zoals een traplift) is in Uithoorn een 7,6 en in Aalsmeer een 7,5, gelijk aan de referentiegroep. In Uithoorn zijn cliënten het meest tevreden over een woonvoorziening (99%). Het minst
tevreden zijn ze over de tegemoetkoming vervoerskosten, daarover is 78 % tevreden. In Aalsmeer
zijn cliënten het meest tevreden over een woonvoorziening en de rolstoel (beide 97%). Het minst
tevreden zijn ze over de scootmobiel (85%).
Collectief vervoer
Het rapportcijfer voor het collectief vervoer in gemeente Uithoorn is een 6,6 en in de referentiegroep een 7,1. Wat betreft het collectief vervoer zijn de cliënten het meest positief over ‘gemak

bestellen’ en ‘contact met centrale’ (beide 92%). Cliënten zijn relatief het minst tevreden over
‘wachttijden’ (56%). Het rapportcijfer voor het collectief vervoer in gemeente Aalsmeer is een 6,5
en in de referentiegroep een 7,1. Wat betreft het collectief vervoer zijn cliënten het meest positief
over ‘gemak bestellen’ (92%). Cliënten zijn relatief het minst tevreden over ‘wachttijden’ (51 %).
Ondanks dat men over het onderdeel wachttijden het minst tevreden is, is in beide gemeenten op
dit onderdeel wel een aanzienlijke vooruitgang geboekt ten opzichte van 2008:
Aalsmeer
Wachttijden
Uithoorn
Wachttijden

% 2011

% 2008

51

23

% 2011

% 2008

56

52

De G2 zal tijdens de gesprekken met de vervoerder deze resultaten meenemen en aansturen op
een verdere verbetering van de wachttijden.

Participatiefonds
ouderen
Wie 65 jaar of ouder is en een inkomen op minimumniveau heeft moet zuiniger leven. Soms is
er geen geld voor leuke dingen zoals museumbezoek, een abonnement op een dagblad, een
dagje uit of het lidmaatschap van de bibliotheek.
Hierdoor dreigen sociale contacten weg te vallen. Om deze mensen te kunnen ondersteunen
heeft de gemeente een Participatiefonds waaruit ouderen per persoon en per jaar een vergoeding kunnen krijgen.
Waaraan mag u het geld besteden?
een abonnement op een krant of tijdschrift;
een dagje uit;
het lidmaatschap van een club of
vereniging;
materiaal om aan een activiteit te
kunnen deelnemen.
Uw uitgaven verantwoorden is niet nodig. U
hoeft geen bonnetjes te bewaren. Het bedrag
mag u vrij besteden. Een vergoeding uit het
Participatiefonds ouderen moet u binnen een
kalenderjaar aanvragen. Het aanvraagformulier
dient uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij
het cluster Werk en Inkomen, anders vervalt uw
recht voor dat jaar.

Participatiefonds
jongeren
Participatiefonds jongeren is voor kinderen
en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Dit
fonds is bedoeld om deelname aan sociale activiteiten mogelijk te maken en de daarvoor benodigde uitgaven, bijvoorbeeld sportkleding en
huur van muziekinstrumenten, te kunnen doen.
U kunt van het participatiefonds gebruik maken
als u een uitkering van de gemeente ontvangt.
Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten
komen in aanmerking voor dit fonds. Hierbij kan
worden 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, anders vervalt uw
recht voor dat jaar.
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