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27 september 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 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.
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 16 oktober en 6 november
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.

Op vrijdag 5 OktOber 2012 zijn de balies
van de afdeling dienstverlening de
gehele dag geslOten!
Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrijdag 5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afdeling is die dag ook niet telefonisch bereikbaar. Op
maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem in gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de wachttijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn dan u
gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!
bekendmaking registratie kinderOpvang
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken
wij bekend dat per 20 september 2012 is verwijderd uit het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
- Kindercentrum SamSam (Kinderdagverblijf/
halve dagopvang), Registratienummer 413026966
Jac P Thijsselaan 10, 1431 JH AALSMEER:
verwijderd op verzoek van de houder.”
rectificatie schrijffOut
Bij de Schrijfwijze diverse straatnamen in Aalsmeer/Kudelstaart is een schrijffout gemaakt, in de publicatie van week
38.
Op 1 juli 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) het verplicht gebruik van adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
ingegaan. Dat heeft gevolgen voor de gemeente als houder
van de GBA en de BAG. Vanaf 1 juli 2011 moeten alle actuele
adresgegevens uit de GBA ontleend zijn aan de BAG
Bij de afstemming tussen de BAG-adressen en de GBA-adressen zijn verschillen geconstateerd. Deze verschillen hebben
hoofdzakelijk betrekking op de schrijfwijze (punten e.d.) van
de straatnamen. Om dit probleem op te lossen hebben burgemeester en wethouders op 11 september 2012 besloten
dat met ingang van 12 september 2012 de schrijfwijze van
onderstaande straten voor wat betreft de GBA aan te passen:
Straatnaam GBA (was)
Straatnaam GBA (wordt)
le J C Mensinglaan
le J.C. Mensinglaan
Zie hieronder de juiste schrijfwijze:
Straatnaam GBA (was)
Straatnaam GBA (wordt)
1e J C Mensinglaan
1e J.C. Mensinglaan
Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Leeghwaterstraat 27, het kappen van een boom;
- Legmeerdijk 313, gebruiksmelding t.b.v. transportgang;

- Legmeerdijk 342, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 543, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 552, het bouwen van een woning;
- Ophelialaan 89, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zwarteweg 88, het plaatsen van lichtreclame.
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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Korianderhof 1 (Spoorlaan kavel 6), het bouwen van een
woning;
- Leeghwaterstraat 27, het kappen van een boom;
- Legmeerdijk 342, het kappen van bomen;
- Lijnbaangebied, het aanleggen van 8 bruggen;
- Vlinderweg 62, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 27 september 2012.
Tekeningen in de plaats gesteld:
- Kudelstaartseweg 243, het gewijzigd uitvoeren van een
bouwplan.
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 39)
t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4
september en 5 op 6 september 2012-02.00
uur;
t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus
2012 in de gemeente langs de openbare weg te
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;
t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor
het verkopen van plantenbakken op 20 oktober
2012;
t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;
t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf
12.00 uur;
t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;
t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.0017.00 uur op het Poldermeesterplein;
t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht: A-Z-HZ_WABO-20120251;
t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012; 2012/
7552-M&R;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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.

vOOr meer infOrmatie: WWW. aalsmeer. nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
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.

Algemene informAtie

loket Wonen, Welzijn en Zorg op Vitaliteit
50+ markt in Aalsmeer

Zaterdag 6 oktober staat het loket Wonen, Welzijn en Zorg Aalsmeer/
Uithoorn met een kraam op de Vitaliteit 50+ markt in Aalsmeer. Hier kunt
u informatie vinden over wat het loket WWZ doet en wanneer u terecht
kunt bij het loket.

openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

De Vitaliteit 50+ markt heeft tot doel 50 plussers te informeren over de mogelijkheden die er binnen de gemeente Aalsmeer zijn om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk gezond en fit blijft en
zelfstandig kunt blijven wonen. Daarover is op de markt alles te vinden over gezondheid, vrije tijd,
sport en welzijn. U kunt bijvoorbeeld elektrische fietsen uitproberen, geschikte reizen kiezen, fitheid testen doen, lezingen volgen, advies vragen en hulp krijgen. Daarvoor komen reisbureaus,
fietsenfabrieken, diëtistes en fysiotherapeuten, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Heliomare, Zorgcentrum Aelsmeer, Visio, ouderen sportgroepen, Yoga, de Ouderenvereniging, pedicures, Vita welzijn en advies en nog veel meer organisaties bij elkaar. Verder zal er een groot aanbod aan workshops en lezingen zijn.

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

De Vitaliteit 50+ markt is in het gemeentehuis
van Aalsmeer van 12.00 uur tot 17.00 uur.

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

Wij zien u graag bij de kraam van het loket Wonen, Welzijn en Zorg!

gewijzigde uurtarieven zorgaanbieders
Met ingang van 10 september 2012 veranderen de uurtarieven van de zorgaanbieders voor
Huishoudelijke Verzorging in natura.
Op basis van de CAO Thuiszorg (VTT) worden
door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) de uurtarieven met 2,2 % verhoogd.
Vanaf 10 september 2012 gelden de volgende
uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau
€ 21,61
Amstelring
€ 23,61
Axxicom Thuishulp
€ 22,67
Flexicura
€ 23,71
Thuiszorg Aelsmeer
€ 22,44
Thuiszorg Service Nederland
€ 23,71
Tzorg
€ 22,39
De inning van de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Verzorging vindt plaats via het Centraal

Administratie Kantoor (CAK). Betaalt u reeds de
maximale periode bijdrage? Dan merkt u weinig van de wijziging van de uurtarieven. Indien
u de hoogte van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.
nl). Wij maken u erop attent dat de uitkomst van
de berekening van de eigen bijdrage via de site
van het CAK slechts een indicatie geeft van de
eigen bijdrage die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Werk en inkomen
niet bereikbaar
woensdag 3 oktober
De balie van
Werk & inkomen is
woensdag 3 oktober
zowel in het gemeentehuis
van Uithoorn als
Aalsmeer gesloten.
ook zal er deze dag in de
ochtend geen telefoon
spreekuur zijn.

Bekendmaking
Het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn (G2) kan op grond van gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen
over de wijze waarop zij invulling geeft
aan haar bevoegdheden op grond van
deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo).
In het Besluit Wmo is de hoogte van de
financiële tegemoetkoming van de in de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Per 1 september 2012 is een wijziging
opgenomen in het Besluit Wmo. De wijziging betreft de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging in natura. Op 4 september 2012 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2012 (versie 2) vast te stellen per
1 september 2012.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning
2012 (versie 2) ligt van 1 oktober 2012
tot en met 9 november 2012 ter inzage
in het gemeentehuis Uithoorn en in het
gemeentehuis Aalsmeer.
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COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Ad Verburg: “Ondanks de bezuinigingen veel bereikt”
De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? Deze week maakt wethouder Ad
Verburg de tussenstand op. “Ik ben blij dat we ondanks de bezuinigingen een vangnet
hebben gecreëerd voor de meest kwetsbaren in onze gemeente.”

ECONOMIE
‘Gemeente werkt steeds klantgerichter’
In 2010 stond Aalsmeer wat economische groei betreft
bovenaan in Nederland. Een geweldige prestatie, vindt
wethouder Economische Zaken Ad Verburg. “En die
positie willen we graag vasthouden. Verbetering van
ondernemersklimaat staat voor ons daarom voorop.”
Goede communicatie met ondernemers is daarvoor een
voorwaarde, stelt hij. “We hebben de afgelopen jaren
veel gesprekken gevoerd met ondernemers en hebben
regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd. Daaruit bleek dat
er onder ondernemers veel vraag bestaat naar goede informatievoorziening, bijvoorbeeld over vergunningen.
Daarnaast gaven zij aan behoefte te hebben aan één
aanspreekpunt bij de gemeente. Tot voor kort moesten
ondernemers bij verschillende loketten langs voor een
vergunning. Nu kunnen ze bij één loket terecht: het bedrijvenloket. En dat bouwen we steeds verder uit: inmiddels hebben we ook accountmanagers voor grote bedrijven, die echt meedenken met ondernemers. Kortom, we
werken als gemeente steeds klantgerichter. En de bedrijven geven aan dat ze dit waarderen.”
Daarnaast werkt de gemeente aan verbetering van het vestigingsklimaat, ook voor
startende ondernemers. Verburg: “Starters
spelen nu en in de toekomst een belangrijke
rol in de economie van Aalsmeer. We hebben
daarom in samenwerking met de Kamer van
Koophandel het Startersplatform Aalsmeer
opgezet. Tijdens bijeenkomsten van het platform krijgen starters informatie over bestemmingsplannen, vergunningen en financiering
en dergelijke. Ook heeft het Startersplatform
een netwerkfunctie. Het enthousiasme van
de starters is echt aanstekelijk.”

Veranderde markt voor detailhandel
De markt voor de detailhandel verandert razendsnel, zegt
Verburg. “We willen daar samen met de winkeliers tijdig
op inspelen. Een mooi voorbeeld daarvan is het verbeterplan van Winkelcentrum Aalsmeer Centrum. Samen
met de Kamer van Koophandel (KvK) en de gemeente
hebben de winkeliers het rapport Meer Aalsmeer uitgebracht, dat boordevol ideeën staat om het winkelcentrum te promoten, zoals mooiere aankleding van de buitenruimte, aanhaken bij de plannen voor waterrecreatie
en gezamenlijke marketing. Verder zijn zij bezig met het
opzetten van een ondernemersfonds om de uitvoering
van dit plan te financieren. De gemeente ondersteunt en

Wethouder Ad Verburg ontvangt het rapport
(Meer Aalsmeer) uit handen van Jan Sparnaaij

helpt bij dit initiatief. Ook de andere winkelgebieden in
Aalsmeer zijn heel actief. De winkeliers in Kudelstaart
willen bijvoorbeeld het winkelcentrum graag uitbreiden.
Daar wordt nu studie naar gedaan en we hopen dat we
op korte termijn vervolgstappen kunnen zetten.”

Ondernemer en Starter van het Jaar
In 2011 is gemeente Aalsmeer samen met Rabobank regio Schiphol en Accountantsbureau Flynth gestart met
de verkiezing Ondernemer en Starter van het Jaar. Verburg: “We hebben 2800 ondernemers in de gemeente
en daar zijn we trots op. Dit is een ontzettend goede
manier om onze waardering voor hen te laten blijken.”
De jury bestond - naast wethouder Verburg en burgemeester Litjens - uit directeuren van grote bedrijven uit
de gemeente Aalsmeer en de KvK. “Tijdens de bedrijvenbezoeken zagen we hoeveel waardering ondernemers
voor elkaar hebben. Ik was zelf ook verbaasd bij onze
jurybezoeken over wat er allemaal gebeurt in Aalsmeer.
De andere juryleden vonden het ook onvoorstelbaar.”

Jury en organisatie Verkiezing Beste
Onderneming en Starter van gemeente Aalsmeer

kwaliteit van het onderhoud achteruit is gehold. Het
onkruid staat te hoog, bruggen worden slecht schoon
gemaakt en voet- en fietspaden zijn overwoekerd. Dat
blijkt ook uit het aantal toegenomen klachten van inwoners en de kwaliteitsmeting die we onlangs hebben
uitgevoerd. We voeren al anderhalf jaar gesprekken met
De Meerlanden, waarbij het resultaat te lang uitbleef.
Dus hebben we onlangs een stevig gesprek met de directie gevoerd. We houden voorlopig weer zelf toezicht. We
hopen tot het onderhoud binnen korte termijn weer op
niveau is, want zoals het nu gaat, is echt onder de maat.
Ook op het gebied van wegen hebben we als college
moeten ingrijpen. We prijzen het eigen initiatief van
inwoners en bedrijven. In de winkelcentra Kudelstaart
en Nieuw-Oosteinde bijvoorbeeld houden winkeliers zelf
de bloembakken bij.”

PROJECTEN
‘Herontwikkeling kan ook voordelen
opleveren’
Verburg heeft verschillende projecten onder zijn hoede,
waaronder de realisatie van een horecavoorziening in
Kudelstaart, de aanleg van het glasvezelnet en de bouw
van Mynsheerlykheid. “Dit is echt een project om trots
op te zijn. De eerste paal is geslagen in mei 2012. Vanwege de veranderde markt kon het eerste plan, dat vooral bestond uit duurdere koopwoningen, geen doorgang
vinden. Gelukkig hebben we het plan samen met de ontwikkelaar kunnen wijzigen. Er komen 36 koopwoningen,
onder andere voor starters, en 93 sociale huurwoningen
met zorgindicatie. Fijn is dat we nu een plan hebben
dat goed aansluit bij de woonbehoeften in Aalsmeer.
Herontwikkeling kan dus ook voordelen opleveren.”

Wethouder Ad Verburg slaat eerste paal
project Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart

GREENPORT AALSMEER
‘Kansen voor werk’
Greenport Aalsmeer is één van de zes Greenports in Nederland en is het grootste wereldhandel- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Verburg is Bestuurlijke trekker Regionale convenant huisvesting arbeidsmigranten
en Bestuurlijk trekker voor arbeidsmarkt bij Greenport
Aalsmeer. “Naast plannen voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten, onder andere op Green Park
Aalsmeer, zie ik hier ook kansen voor uitkeringsgerechtigden. Samen met Uithoorn en het werkgeversservicepunt Amstel-Venen werken we aan kleinschalige pilot
om deze groep naar werk te begeleiden. We gaan daarbij
uit van de vraag van bedrijven naar personeel. Nadat we
de vraag in kaart hebben gebracht, gaan we kijken wie
hiervoor in aanmerking komt. Eventueel kunnen we ook
zorgen voor bijscholing van mensen. Als het goed loopt,
willen we dit project over de hele regio uitrollen.”

BEHEER EN ONDERHOUD
‘Onderhoud De Meerlanden ondermaats’
Sinds 2009 heeft de gemeente Aalsmeer het groen onderhoud uitbesteed aan De Meerlanden. Verburg: “Helaas
hebben we de afgelopen tijd moeten constateren dat de

ZORGZAAM AALSMEER
‘Vangnet voor de meest kwetsbaren’
Bij de start van het college twee jaar geleden werd
duidelijk dat de gemeente Aalsmeer 5 miljoen moest
bezuinigen. Tegelijkertijd besloot het college dat de
meest kwetsbaren in de samenleving hiervan niet de
dupe mochten worden. “Dat heeft me veel voldoening
gegeven”, zegt Verburg. “We vinden het namelijk belangrijk om speciale aandacht te geven aan kwetsbare
burgers, vooral als het gaat om ouderen. Het behouden
van de zorgzame samenleving staat voor ons voorop,
dat houdt ook in het faciliteren en ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Een goed voorbeeld daarvan is de gespreksgroepen voor mantelzorgers
en familieleden van mensen met dementie, die we sinds
2011 financieel ondersteunen. Daar hebben veel mensen
steun aan. Onlangs hebben we besloten dit mooie initiatief structureel te ondersteunen.”

Ad Verburg in gesprek met coördinator Ellen
Millenaar en mantelzorgers Ton van Houten en
Annie van Voorn over de gevolgen van dementie

Oog voor schrijnende gevallen
Daarnaast heeft het college ervoor gekozen een extra
bijstandsregeling in het leven te roepen voor ‘algemene
kosten van bestaan’. Verburg: “Er zijn mensen die zo in
de knel zitten, bijvoorbeeld door schulden of psychische
problemen, dat ze zelfs de eerste levensbehoeften niet
meer kunnen bekostigen. Daarnaast gaan we ook kijken
waarom deze mensen zo diep in de problemen zijn gekomen. Voor schrijnende gevallen heeft dit college veel
oog.” Om diezelfde reden ondersteunt de gemeente de
Stichting Urgente Noden, die in 2011 door een groep
vrijwilligers is opgezet. Hierbij gaat het om mensen
die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben,
maar die van geen enkele bestaande regeling gebruik
kunnen maken. Verder heeft het college besloten de
maaltijdvoorziening in stand te houden voor mensen die
tot de laagste inkomenscategorieën behoren en niet zelf
een maaltijd kunnen bereiden. Het gaat daarbij niet alleen om de maaltijd, zegt Verburg. “De vrijwilligers die
de maaltijd komen brengen, houden ook een oogje in
het zeil. Dat is van onschatbare waarde.”

Nieuw ouderenbeleid
Maar ook de gemeente Aalsmeer ontkomt er niet aan
de stijgende kosten voor de zorg onder de loep te nemen. Verburg: “In het nieuwe ouderenbeleid kijken we
niet alleen naar waar mensen recht op hebben, maar ook
naar wat zij zelf, eventueel met hulp van anderen, nog
kunnen. Verder hopen we door het aanbod van de zorginstellingen beter te coördineren en te laten aansluiten op de vraag tot een kostenbesparing te komen.” De
gemeente is inmiddels aan de slag gegaan met Welzijn
Nieuwe Stijl. “Wij stimuleren de kracht van vrijwilligers
en organisaties, zodat zij veel zaken goed kunnen organiseren.”

SAMENWERKING COLLEGE
‘Ik zie uit naar de samenwerking
met de nieuwe burgemeester’
Verburg kijkt met veel plezier terug op de afgelopen
twee jaar. “Ik heb het werk en de samenwerking binnen
het college als geweldig ervaren. Vorige week woensdag
heeft Pieter Litjens afscheid genomen als burgemeester van Aalsmeer. In de twee jaar dat ik met hem heb
samengewerkt, kan ik niet anders zeggen dan dat hij
een enorme positieve invloed heeft gehad. Mede door
zijn enthousiasme hebben we gezamenlijk veel kunnen
bereiken.’
“Inmiddels is een waarnemend burgemeester aan de slag
gegaan, Theo van Eijk, ex-burgemeester van Medemblik
en Hollands Kroon. Een zeer ervaren burgemeester; ik zie
uit naar de samenwerking.”
Anja Geldermans

