
meer op zaterdag 10 september 2011 van 19.00-24.00 
uur en zondag 11 september 2011 van 10.00-19.00 uur.

Datum verzending vergunning 25 augustus 2011

- Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 2011 van 
16.30-17.00 uur;

- Ride for the Roses op zondag 4 september 2011.
Datum verzending vergunning 31 augustus 2011

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Clematisstraat 16, het slopen, renoveren en vergroten 

van het zorgcentrum;
- Freesialaan 32, het kappen van een boom;
- Hornmeerpark, het vervangen van 6 bruggen;
- Hornweg 175, het vergroten van de woning;
- Raadhuisplein, het vervangen van de brug;
- Rietwijkeroordweg 37, het verbreden van een uitweg 
 en het kappen van bomen.

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:
- Bosrandweg en Ringvaart, het aanleggen van 
 kabels en leidingen;
- Hornweg 192, het vergroten van de woning;
- Jac. P. Thijsselaan 57, het plaatsen van gevelreclame;
- Kudelstaartseweg 145, het slopen en nieuw bouwen 
 van de woning;
- Mendelstraat 99, het kappen van een sorbus;
- Rastraat 16, het plaatsen van een dakkapel.

rectificatie
In week 34 is gepubliceerd dat er op het adres Jac. P.  
Thijsselaan 57 een omgevingsvergunning is verleend voor 
het plaatsen van gevelreclame, dit is niet correct. Deze ver-
gunning wordt deze week verleend.

Verleende bouwvergunningen met toepassing
van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, 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, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending 
van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

- Zwarteweg 101, het vergroten van de woning;
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 1 september 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. 

publicatie melding artikel 8.40 
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Hi 5 Carservice 
Adres : Aalsmeerderweg 239 G 
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 25-08-2011

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 

inzet verkeersregelaars voor de 
ride for the roses  

Zondag 4 september 2011 vindt in de gemeente Aalsmeer de 
Ride for the Roses plaats. De start en de finish van dit evene-
ment zijn in de gemeente Aalsmeer. Naast de gemeente Aals-
meer doet de Ride for the Roses ook de volgende gemeenten 
aan; Hillegom, Kaag en Brasem, Nieuwkoop, Uithoorn, Am-
stelveen, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Heemstede. Om 
het evenement in goede banen te leiden is het noodzakelijk 
dat er verkeersregelaars worden aangesteld. De burgemees-
ter van de gemeente Aalsmeer heeft een aanwijzingsbesluit 
vastgesteld betreffende de aanstelling tot verkeersregelaar 
voor het evenement Ride for the Roses. De burgemeesters 
van bovengenoemde gemeenten hebben de burgemeester 
van Aalsmeer een mandaat verleend om ook namens hen de 
verkeersregelaars aan te stellen.  

kennisgeving ontWerp koninklijk besluit 
tot aanWijzing van onroerende zaken ter 
onteigening in de gemeente aalsmeer ter 
uitvoering van het bestemmingsplan noordvork

Onteigeningsplan Noordvork III 
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend, dat op ver-
zoek van de minister van Infrastructuur en Milieu krachtens 
artikel 78 van de onteigeningswet in het gemeentehuis van 
Aalsmeer met ingang van 2 september 2011 gedurende zes 
weken een ontwerp koninklijk onteigeningsbesluit met de 
daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt. De 
in het ontwerp koninklijk besluit op verzoek van de raad 
van de gemeente Aalsmeer ten name van die gemeente ter 
onteigening aan te wijzen onroerende zaken, zijn nodig 
voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Noordvork” 
van de gemeente Aalsmeer. Het bestemmingsplan voorziet 
in de aanleg van een nieuwe wijkontsluitingsweg, die mede 
verband houdt met de reconstructie van het tracé van de 
N201 in de gemeente Aalsmeer. Door de Noordvork (Nieuwe 
Aalsmeerder Laan) wordt een goede ontsluiting van het plan-
gebied Hornmeer/Stommeerkade mede mogelijk gemaakt. Op 
deze percelen is voorzien in de aanleg van de Noordvork, uit 
voeren als een hoofdrijbaan voor tweerichtingsverkeer, met 
bijbehorende fiets-voetpad, bermen en een waterpartij. De 
in het verzoek om onteigening begrepen onroerende zaken 
zijn in het bestemmingsplan aangewezen voor de bestem-
ming “Verkeer”. De desbetreffende percelen zijn thans nog in 
gebruik voor agrarische doeleinden / kassengebied. 

De minister van Infrastructuur en Milieu is –onder voorbe-
houd van de beoordeling van eventuele zienswijzen en de re-
sultaten van het in te stellen onderzoek - in beginsel bereid 
de Kroon een positief besluit op het verzoek voor te dragen. 
De onteigeningstukken liggen ter inzage bij de Centrale Balie 
van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. 
De openingstijden van de Centrale Balie zijn op maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. Zolang het ontwerp-
besluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden bij het be-
sluit schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de Kroon 
(Hare Majesteit de Koningin, door tussenkomst van de mi-
nister van Infrastructuur en Milieu (postbus 20951 / HBJZ / 
ipc 880 / 2500 EZ Den Haag, onder vermelding van: onteige-
ningsdossiernummer 26.2011). Zienswijzen kunnen ook mon-
deling kenbaar worden gemaakt aan de minister. Voor nadere 
inlichtingen over deze procedure of voor het maken van een 
afspraak als u een zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt 
u contact opnemen met het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, telefoon 070–3393875 (de heer A.R. Verbeek) of 
070–3392894 (de heer B. Vink Tzn). Het ontwerp koninklijk 
besluit c.a. ligt gedurende bovengenoemde termijn ook ter 
inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, locatie 
Rijnstraat 8 te Den Haag.

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.

Koopzondag
Het college maakt bekend dat als extra koopzondag is vast-
gesteld: 
- 4 september 2011

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Historische Motorenrace op het bedrijventerrein Horn-

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
1 september 2011

het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handha-
ving.

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 23 september 2011
- Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een 

bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de 
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods

verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning

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:
- Dorpsstraat 106, ontvangen op 13 juli 2011;
- Dorpsstraat 108, ontvangen op 13 juli 2011.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 35

t/m 2 sept Evenementenvergunning: feest, Hornweg 250 
te Aalsmeer van 20.00-23.00 uur op 2 septem-
ber 2011, Westeinderhavendagen en verlich-
te botenshow op 3 september 2011, Tropical 
Night, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 uur 
op 30 juli 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Cen-
trum van 20.00-01.00 uur op 20 augustus 2011;

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

t/m 6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week 
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereni-
ging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan 
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 septem-
ber 2011;

t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00-18.00 uur op 
10 september 2011; 

t/m 6 sept Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;

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

t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijds-
traat’; 

t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de 
Praam, Zijdstraat 60;

t/m 15 sept  Objectvergunning: het plaatsen van een bouw-
inrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augus-
tus t/m 11 november 2011;

t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v. 
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;

t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat 
60;

t/m 20 sept  Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sport-
laan 44;

t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consump-
tie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;

t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer 
bruggen deelgebieden 9 en 10’;

t/m 23 sept  APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zater-
dag 3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;

t/m 27 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en 
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;

t/m 28 sept  Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijssel-

aan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stom-

meer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHol-

land Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag 

18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag 
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland 
Huys;

t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein 

Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van 
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011 
van 10.00-19.00 uur;

t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot 
aanwijzing van onroerende zaken ter onteige-
ning in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering 
van het bestemmingsplan Noordvork;

t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 
2011 van 16.30-17.00 uur;

t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011.

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.

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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling 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. 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.
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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

Wij zoeken vrijwilligers voor 
het doen van boodschappen
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is er voor 
alle vragen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. Tevens kunt u in het Loket terecht voor 
informatie over voorzieningen die het mogelijk 
maken langer zelfstandig te functioneren.

In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg locatie Uit-
hoorn is een Vrijwillige Hulpdienst actief. Het 
Loket bemiddelt tussen de vraag van de bur-
ger en de vrijwilliger. Momenteel zijn wij opzoek 
naar vrijwilligers.

Wat doet een vrijwilliger? 
 bieden van hulp bij het doen van bood-

schappen,
 bieden van vervoer naar ziekenhuis, huis-

arts of fysiotherapeut,
 doen van boodschappen,
 klein tuinonderhoud,
 klusjes in- en om huis.

Inwoners van Uithoorn kunnen een beroep 
doen op een vrijwilliger wanneer zij niemand in 

hun eigen omgeving voor deze dienst kunnen 
vragen. 

met name voor het bieden van hulp bij 
het doen van boodschappen zij wij op 
zoek naar vrijwilligers.

is dat iets voor u? 
Neem dan contact op met het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg. 
De contactgegevens van het 
Loket vindt u links in 
deze advertentie.

Wist u dat…
... de Wet maatschappelijke ondersteuning 

uitgaat van uw eigen mogelijkheden bij 
het oplossen van een probleem?

...  als uw indicatie voor Huishoudelijke Ver-
zorging verloopt u zelf een nieuwe indi-
catie bij het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg moet aanvragen?

...  de Wet maatschappelijke ondersteuning 
uitgaat van “niet leunen maar steunen”. 
Hiermee wordt bedoeld dat de zelfred-
zaamheid en participatie van burgers 
moet worden bevorderd. De eigen ver-
antwoordelijkheid staat centraal en de 
overheid zorgt voor het vangnet.

...  u maaltijdvoorziening ook kunt aan-
vragen bij het Loket Wonen Welzijn en 
Zorg?

… het Loket Wonen Welzijn en Zorg op de 
gezondheidsmarkt in Aalsmeer staat op 
8 oktober 2011.

Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor 
gemeentelijke voorzieningen zoals bijzon-
dere bijstand, langdurigheidstoeslag, collec-
tieve ziektekostenverzekering, gehandicap-
tenparkeerkaart, kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingen of een bijdrage voor chro-
nisch zieken, gehandicapten en ouderen? Ook 
kunt u berekenen of u recht heeft op lande-
lijke voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoe-
slag of een studietoelage. Kijk op de website 
van bereken uw recht, dit kan via www.bere-
kenuwrecht.nl. Hier u kunt u direct bekijken of 
u in aanmerking komt voor de bovenstaande 
voorzieningen.

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik 
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U 
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inko-
men ontvangen tot € 1.203,63* (alleenstaand) 
of € 1.656,72* (samenwonend). Het declara-
tiefonds 65-plussers heeft als doel om ouderen 
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er 
wordt geen rekening gehouden met uw eigen 
vermogen. Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling:

 naar de bioscoop;
 een dagje weg;
 sporten;
 bibliotheek;
 een cursus;
 cadeau (klein)kinderen;
 abonnementen;
 lidmaatschap vereniging.

Declaratiefonds 65-plussers
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen.
* Exclusief vakantiegeldVerzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 

jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds 
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aals-
meer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een 
uitkering) ontvangen tot € 1.241,33* (alleen-
staand) of € 1.379,25* (samenwonend). In 
sommige gevallen mag u meer verdienen 
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen 
rekening gehouden met het eigen vermogen. 
Welke kostenposten vallen onder deze rege-
ling: 

 rekenmachine;
 muziekles;

Declaratiefonds jongeren
 schoolexcursies;
 schooltas;
 tekenspullen;
 huur muziekinstrument;
 aanschaf muziekboeken;
 aanschaf sportspullen (zoals een tennis-

racket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u 
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt 
u het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoe-
ding wordt per kalenderjaar toegekend.
* Exclusief vakantiegeld




