18 september 2014

Officiële Mededelingen
WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 201 (Z-2014/053113), het kappen van
een boom;
- Kudelstaartseweg 210 (Z-2014/052462), het kappen van
een boom;
- Oosteinderweg 136 (Z-2014/052911), het plaatsen van
een dakopbouw aan de achterzijde;
- Oranjestraat 15 (Z-2014/053080), het bouwen van een
woning;
- Perronzijde 26 (Z-2014/053387), het verbouwen van de
woning en het maken van een aanbouw;
- Uiterweg 180 ws 3 en 4 (Z-2014/052989), het verplaatsen van 2 recreatiearken.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Marsstraat 1 (Z-2014/053463), melding brandveilig gebruik;
- Poldermeesterplein 1 e.o. (Z-2014/052947) het tijdelijk
plaatsen van 2 steigers en hoogwerkers voor het herstellen van een pannendak.
VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN,
REGuLiERE pROCEduRE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Copierstraat 37 (Z-2014/051459), het plaatsen van een
dakkapel (verzonden 10 september 2014);
- Geerland 37 (Z-2014/042793), het oprichten van een
aanbouw aan de achter- en zijgevel (verzonden 11 september 2014);
- Marsstraat 18 (Z-2014/042810), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 10 september
2014);
- Lakenblekerstraat 52 (Z-2014/049004), het kappen van 3
bomen (verzonden 11 september 2014).

bliceerd; Rietwijkeroordweg 45A (z-2014/001911), hierbij stond vermeld dat er een mogelijkheid tot het indienen
van bewaar mogelijk is. Dit is niet het geval, bij deze weigering geldt de mogelijkheid tot het indienen van beroep**.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
bEVOEGd GEzAG WijziGiNG
dorpsstraat 111 (z-2014/050174)
Ingediend: 26 augustus 2014, revisievergunning op reeds
afgegeven milieuvergunning, is in bevoegd gezag gewijzigd
en zal worden behandeld door de Provincie Noord-Holland.
In dit stadium is nog niet bekend of de provincie voor deze
aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt geen zienswijze
naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hiervan
vindt een afzonderlijke publicatie plaats.
iNGETROkkEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Ampèrestraat 7 (Z-2014/037100), het bouwen van een
erker aan de voorzijde (verzonden 15 september 2014);
- Visserstraat 40 (Z-2014/027062), het vervangen van een
reclame op de gevel (verzonden 11 september 2014).
GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dorpsstraat 6-10 (Z-2014/051994), melding brandveilig
gebruik (verzonden 10 september 2014);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNG,
uiTGEbREidE pROCEduRE **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor
een melding brandveilig gebruik aan de Catharina Amalialaan 66 (z-2014/024451) te Aalsmeer (verzonden 10 september 2014). Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u
beroep indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning
- 21e grote prijs van Aalsmeer (windsurf wedstrijd (Z2014/039050) Kudelstaartseweg 20, op 5 oktober 2014.
Datum verzenden vergunning: 15 september 2014
COLLECTES

RECTifiCATiE
In week 37 is er een weigering omgevingsvergunning gepuGEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.0020.00 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 08.30-17.00 uur.
OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen
naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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van Eisen vaststellen. Hierna kan
overgegaan worden tot aanpassen
van het bestemmingsplan zodat de
omgevingsvergunning verleend kan
worden.
Doel gesprek:
De raad en belangstellenden gaan in
gesprek over de gewijzigde uitgangspunten Zuiderkerk. Gelegenheid tot het
stellen van vragen.

RAAdzAAL
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

Rtg-1 1 Opening van en toelichting over het
Ronde Tafel Gesprek door de
voorzitter, de heer D. van Willegen
2 Vaststelling van de agenda

20.05-20.30 Rtg-2 project Aalsmeerse Vrijwillige
Ouderen Adviseurs van de
gezamenlijke ouderenorganisaties
Aalsmeer
Doel gesprek:
De coördinator van het project de
Aalsmeerse Vrijwillige Ouderen Adviseurs zal een korte presentatie geven.
De raad en belangstellenden worden
geïnformeerd over de werkwijze en
de werkzaamheden van de Vrijwillige
Ouderen Adviseurs. Gelegenheid tot het
stellen van vragen.
20.35-21.00 Rtg-3 Startnotitie Helling 49
Het voorstel is het plangebied aan de
Helling 49 te transformeren van
‘Scheepswerf’ naar ‘Wonen’, door het
realiseren van een kleinschalig
nieuwbouwproject dat aansluit bij het
kleinschalige, dorpse karakter van
Aalsmeer-dorp. Dit onderwerp is
geagendeerd voor de oordeelsvormende raad van 2 oktober 2014,
gericht op het vaststellen van de
startnotitie ‘Helling 49’.
Doel gesprek:
Na een korte toelichtende presentatie
door de projectontwikkelaar, gaan de
raad en belangstellenden in gesprek
over de startnotitie Helling 49. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
21.05-21.30 Rtg-4 Gewijzigde uitgangspunten
zuiderkerk
De raad heeft in december 2011 de
Nota van Uitgangspunten voor het
project Zuiderkerk vastgesteld. De
ontwikkelaar van het gebied heeft een
voorstel neergelegd voor de invulling
van het gebied dat op onderdelen af
wijkt van deze uitgangspunten.
Het voorliggende plan voorziet in
handhaving van het kerkgebouw met
daar omheen een invulling met
woningen met zorg in plaats van een
combinatie van starters en ouderen.
Het onderwerp is geagendeerd voor de
oordeelsvormende raad van 2 oktober
2014. Als de raad instemt met de
aangepaste uitgangspunten kan het
project verder uitgewerkt worden
en kan het college het Programma

21.35-22.00 Rtg-5 Vrouwentroost
Herontwikkeling van de percelen
Kudelstaartseweg 60 (Vrouwentroost
Noord) en Kudelstaartseweg 92
(Vrouwentroost Zuid). Het onderwerp
is geagendeerd voor de oordeelsvormende raad van 2 oktober 2014,
gericht op:
- het kennis nemen van de QuickScans
Vrouwentroost-Noord en
Vrouwentroost-Zuid;
- de conclusies uit beide QuickScans
te onderschrijven;
- het Masterplan Vrouwentroost in te
trekken.
Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in
gesprek over het project Vrouwentroost.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
22.00-22.15 Rtg-6 Niet geagendeerde onderwerpen
Doel gesprekken:
Indien er andere (niet geagendeerde)
onderwerpen zijn aangemeld worden
deze besproken bij dit agendapunt
onder Rtg-6. Onderwerpen kunnen tot
12:00 uur op de dag van het geplande
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 25
september) opgegeven worden door
belangstellenden aan de griffie van
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of
0297-387584.De voorzitter van het
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteindelijk of de aangedragen onderwerpen
worden geagendeerd.
22.15

Sluiting

TER iNzAGE
t/m 02-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uitvoeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aalsmeer 2020.
t/m 09-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkelpolder, tweede wijziging” (Z-2014/047187)
(het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpolder, tweede wijziging” met de daarop
betrekking hebbende stukken bestaande uit
een toelichting, regels en een verbeelding
(plankaart). Het plangebied heeft betrekking
op de perceel aan de Mr. Jac. Takkade 28 te
Aalsmeer).

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
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 ‘gemeenteinfo’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de afgelopen
maanden raadplegen.
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 kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl
of uw gemeentegids.

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, di., do.
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

iNSpREkEN iN HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken
is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de vergadering 12.00 uur.

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
CALAMiTEiTENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 08000200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak
maken via tel. 0297-387575. 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575,
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00
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 8:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via
tel. 020-5404911.
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Veranderingen in de zorg
Scholieren die speciaal
onderwijs nodig hebben

School, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor
familie en bekenden en prettig ouder worden;
voor veel mensen is dit de normaalste zaak
van de wereld. Anderen hebben hier hulp bij
nodig. Voorheen regelde het Rijk deze zorg en
ondersteuning. Per januari 2015 komt een deel
van de hulp voor mensen met een beperking
en ouderen (Wmo), de jeugdhulp en de ondersteuning voor mensen die lastig aan het werk
komen naar de gemeente.
De aanleiding voor de overheveling van deze
taken van het Rijk naar de gemeenten is tweeledig. Gemeenten kunnen, omdat ze dichter
bij hun inwoners staan, maatwerk leveren en
naar verwachting daardoor betere zorg bieden.
Hierdoor kunnen ze efficiënter werken en het
vooruitzicht is dat ze daardoor kosten besparen. Volgens planning bespreekt de gemeenteraad van Aalsmeer de nota’s Wmo en Jeugdhulp
op donderdag 2 oktober.

Overlap wegwerken

Om maatwerk te kunnen leveren en om efficiënter te kunnen werken, gaat de gemeente werken
vanuit de gedachte: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
Die gedachte is natuurlijk niet nieuw, maar de
uitvoering is tot nu toe nog niet goed van de
grond gekomen. Veel mensen die hulp ontvangen, hebben te maken met verschillende organisaties. Deze organisaties hebben niet altijd contact met elkaar, waardoor hulp wordt geboden
die niet goed werkt of dubbel wordt uitgevoerd.
De gemeente wil dit oplossen door 1 regisseur
aan te stellen per gezin (of persoon). Samen met
het gezin maakt de regisseur 1 plan en zorgt ervoor dat de hulp bij de verschillende organisaties
goed op elkaar wordt afgestemd. Deze regisseur
houdt ook de vinger aan de pols.

Wat verandert er voor
gezinnen met jeugdhulp?

De gemeente voert al verschillende taken uit
op het gebied van jeugdhulp, zoals preventie
en opvoedondersteuning. Nieuwe taken waar
de gemeente verantwoordelijk voor wordt zijn
de (gesloten) jeugdhulp, jeugd GGZ, zorg voor
verstandelijk beperkten, aanpak kindermishandeling, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In principe verandert er voor gezinnen
met jeugdhulp in 2015 niet heel veel. In 2015
blijven gezinnen die nu jeugdhulp krijgen deze
hulp nog steeds ontvangen. Voor hen verandert
er in 2015 dus niets. Bij gezinnen die in 2015
voor het eerst jeugdhulp nodig hebben, wordt
gezamenlijk bekeken welke zorg het best past
en wordt een plan gemaakt. Daarvoor heeft de
gemeente speciaal opgeleide medewerkers. De
kwaliteit van de zorg moet (voor mensen die
al zorg ontvangen) minimaal op gelijk niveau
blijven of verbeteren. Kinderen die pleegzorg
nodig hebben, blijven deze zorg indien nodig
tot hun 18e ontvangen.

Beter kijken naar wat iemand zelf nog kan en wat iemand echt nodig heeft

Mensen die hulp nodig hebben zullen dat krijgen. Vaak is er meer mogelijk om zelf te regelen dan mensen
denken. Een voorbeeld: u gaat naar de dagopvang en wordt gehaald door een vervoersbedrijf, maar uw vrouw
is gepensioneerd en heeft een auto. De kosten voor het vervoersbedrijf zijn dan eigenlijk overbodig. Nog een
voorbeeld: u krijgt hulp om uw boodschappen te doen, maar in de buurt is een vrijwilliger (of buurman) die uw
boodschappen best mee wil nemen. Het uitgangspunt voor het College bij het uitvoeren van deze nieuwe taken
is dat iedere Aalsmeerse inwoner die zorg nodig heeft, dat ook krijgt. De mens staat centraal. Er wordt een groter beroep op mensen zelf en hun omgeving gedaan, maar de gemeente blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor mensen die kwetsbaar zijn en die het zelf niet redden. Vandaar ons motto ‘Zorg voor elkaar’.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij van onschatbare waarde. Zij zijn het cement van de samenleving.

Voor inwoners met een minimuminkomen
worden apart maatregelen voorgesteld om te
voorkomen dat zij door de eigen bijdrage in de
problemen komen.
Voor mensen die een persoonsgebonden budget
(pgb) ontvangen verandert de wijze van uitkering: het budget wordt vanaf 1 januari beheerd door de Sociale Verzekeringsbank die
bedragen direct zal overmaken aan de zorgverlener.

Vraagt u zich af of
uw gegevens veilig zijn?

In de samenwerking tussen gezinswerkers en professionals van andere organisaties is het van belang om
de privacy van cliënten goed te regelen. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld binnen de
wet die van toepassing zijn voor de maatschappelijke organisaties die nu mee doen in het sociaal team
(lees verderop over sociaal team). Verder heeft de
gemeente met deze organisaties afspraken gemaakt
over hoe de persoonsgegevens worden opgeslagen en
hoe daar mee moet worden omgegaan.

Nieuwe taken,
zoals dagstructurering

Veilig Thuis

Veilig Thuis; zo gaat het nieuwe regionale advies
en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling heten dat per 1 januari 2015 van start
Vraagt u zich af
gaat. In dit meldpunt worden de bestaande adof nu alles goed gaat?
vies-en meldpunten SHGA, Vita, Blijfgroep, GGD
We kunnen u vertellen dat we ons best doen. De
en jeugdbescherming Regio Amsterdam onder 1
gemeente wil de ondersteuning goed en efficiënt dak gebracht met één telefoonnummer. Inwoners
regelen. Maar ondanks al deze inspanningen kan
kunnen hier terecht voor advies, acute bijstand
er iets mis gaan. Geen enkel systeem kan risico’s
of informatie over huiselijk geweld en kindermishelemaal voorkomen en uitsluiten; ook de nieuwe handeling. Naast mensen aan de telefoon beJeugdwet en Wmo 2015 niet. Er zullen zich dus in schikt Veilig Thuis ook over een interventieteam
Nederland ook na 1 januari 2015 misstanden voor- dat zeven dagen per week dag en nacht paraat
doen met, volwassenen, kinderen of in gezinnen is. Voor de hele regio gaat het jaarlijks om ondie in sommige gevallen wellicht al in contact
geveer 10.000 meldingen, waarvan er ongeveer
zijn (geweest) met bijvoorbeeld jeugdhulp of bij
130 meldingen uit Aalsmeer komen. In 2015 en
inwoners die zelf hun probleem hebben gepro2016 komen er nog meer experts- en onderzoeksbeerd op te lossen.
teams naar Veilig Thuis.
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De nieuwe Wet passend onderwijs zorgt dat ook
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben,
zo veel mogelijk naar een gewone school gaan,
dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld
met extra hulp in de klas, begeleiding op school.
Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor
een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een
school voor speciaal onderwijs, met kleinere
groepen en extra ondersteuning. De gemeente
zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed
mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

Informatieavond op 22 september

Wat verandert er voor ouderen
of mensen met een beperking?
(Wmo 2015)

De gemeente voert al verschillende taken uit
op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zo kunt u bij de gemeente terecht voor hulp bij het huishouden, speciaal vervoer, hulpmiddelen (bv rolstoelen) en
woningaanpassingen. Daarnaast ondersteunt
de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers.
Dat blijft allemaal zo.
In 2015 verandert er voor u dus niet heel veel:
als u nu huishoudelijke hulp ontvangt, blijft
u deze hulp volgende jaar ontvangen. Als u
een vervoersregeling heeft met de gemeente,
houdt u deze ook in 2015. Hetzelfde geldt voor
de hulpmiddelen, zoals rolstoelen. Als u in 2015
een van deze voorzieningen voor het eerst
nodig heeft, kunt u daarvoor nog steeds bij de
gemeente terecht.
Voor bovenstaande zaken geldt dat de gemeente met een eigen bijdrage werkt. Elke inwoner
die ondersteuning van de gemeente ontvangt
blijft naar draagkracht een eigen bijdrage betalen. Dit zal ook gelden voor de nieuwe taken.

Wat verandert er
voor mensen die
moeilijk aan het
werk komen?
Inwoners met een arbeidshandicap die (gedeeltelijk) kunnen werken, komen vanaf 2015
naar de gemeente voor ondersteuning bij het
vinden van werk en, zo nodig, inkomensondersteuning. De gemeente ondersteunt bij het vinden van passend werk, afgestemd op de capaciteiten en mogelijkheden van deze inwoners.

Hoe krijgt u de hulp en
waar kunt u terecht?

De gemeente gaat de hulp en ondersteuning
regelen. U krijgt altijd te maken met professionele, speciaal opgeleide medewerkers die
u verder helpen. De zorgtaken worden uitgevoerd door professionele organisaties waar de
gemeente contracten mee heeft gesloten. Als
u een aanvraag heeft voor hulp bij het huishouden, een voorziening of een andere eenvoudige hulpvraag, dan wordt die toegekend
en afgehandeld door de gemeente. Heeft u een
ingewikkelder probleem, dan komt uw vraag
bij een sociaal team terecht, waar u door een
deskundige medewerker wordt begeleid.

In 2015 krijgt de gemeente er een aantal nieuwe taken bij: dagstructurering, individuele
begeleiding en kortdurend verblijf (respijtzorg
voor mantelzorger). Als u nu dagstructurering
(voorheen dagbesteding of begeleiding groep
genoemd) of individuele begeleiding ontvangt,
en uw indicatie loopt door tot 1 januari 2016,
verandert er voor u in 2015 niets.

Hoe ziet zo’n sociaal team er uit?

Dagstructurering of individuele begeleiding komt
ook beschikbaar voor mensen die dit voorheen
niet nodig hadden of bij wie de indicatie afloopt.
De gemeente geeft een indicatie op basis van
een gesprek. Meer dan voorheen wordt gekeken
naar wat mensen zelf kunnen of wat de mensen
in hun omgeving voor hen kunnen betekenen.

Naast een medewerker van de gemeente, kan in
een sociaal team een wijkverpleegkundige, huisarts, maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener,
psycholoog of een andere deskundige deelnemen.
Dat is helemaal afhankelijk van de hulpvraag die
u heeft. U krijgt één hulpverlener als aanspreekpunt die het best bij uw hulpvraag past. Dat is
ook degene die de vinger aan de pols houdt en
zorgt voor maatwerk en afstemming.

Mantelzorgers

Veel mensen zorgen voor een familielid of een
bekende. Zij kunnen daarbij een steuntje in de
rug gebruiken. De gemeente wil vanaf 2015 mantelzorgers extra ondersteunen. Zo willen we in
2015 zogenaamde respijtzorg aanbieden. Dat kan
bijvoorbeeld door degene die hulp nodig heeft
tijdelijk in een instelling of logeerhuis te laten
verblijven. De gemeente kan ook ondersteuning
in de eigen woning aanbieden, waardoor de
mantelzorger de handen vrij heeft om ergens
heen te gaan.
Mantelzorgers kunnen bij het Mantelzorg Steunpunt terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Meer informatie of aanmelden bij
Mantelzorg Steunpunt via:
www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Het sociaal team is geen nieuwe organisatie,
maar een netwerk van deskundigen die op basis
van uw hulpvraag bij elkaar komt. Naar een sociaal team wordt u doorverwezen door de gemeente vaak via het sociaal loket, door uw huisarts
of een andere deskundige. U kunt zich niet zelf
aanmelden bij een sociaal team.

Zelf vrijwilliger worden?

Zorgvoorelkaar.com is een online marktplaats die
vraag en aanbod van hulp en zorg samenbrengt.
Via zorgvoorelkaar.com komt u eenvoudig in
contact met mensen en organisaties die hulp
bieden of hulp vragen.
Bent u op zoek naar hulp, of wilt u juist iets
voor een ander betekenen? Ga dan naar:
www.zorgvoorelkaar.com en meld u aan! Geen
internet? Neem dan telefonisch contact met ons
op 0297-347510.

Uitnodiging
22 september

Informatiebijeenkomst

Veranderingen in de Zorg
Programma:
Veranderingen in de zorg
Hoe kunt u ondersteuning krijgen?
Vragen stellen bij informatiepunten

22 september om 20.00 uur
Gemeentehuis Aalsmeer
Zet deze datum alvast in uw agenda!

Zorg voor elkaar
Hulp vragen is niet gemakkelijk, maar als u het
eenmaal doet zult u verbaasd zijn hoe graag mensen
iets voor een ander doen. Dat hoeft niet altijd een
vrijwilligersbaan te zijn, maar het kan ook gaan
om: hulp bij de administratie thuis, boodschappen
meebrengen voor de buurvrouw, iemand helpen met
de tuin of iemand naar het ziekenhuis brengen. Heel
veel inwoners van gemeente Aalsmeer doen al vrijwilligerswerk en zorgen al voor elkaar. Inspirerende
verhalen hierover vindt u op:
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.

Meer weten?
De Aalsmeerse inwoners die nu zorg ontvangen,
ontvangen binnenkort een brief met uitleg over
hun specifieke situatie. Voor elk individueel geval
zullen wij uitleggen wat er zal veranderen. Als u
op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de zorg in Aalsmeer, dan kunt u
zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Mail uw
e-mailadres naar: zorgvoorelkaar@aalsmeer.nl.
Meer informatie en antwoorden op de meest
voorkomende vragen vindt u ook op:
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.
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