
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

agenda

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad 
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 3 oktober 2013, in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeen-
komst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een 
onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

  Beraad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 B-1. 1. Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter 
   de heer R. K. van Rijn
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Resumé van het beraad van 
   12 september 2013
20.05 B-2. Notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’
  Behandeling in eerste termijn.
20.45 B-3. Bouwen in de Linten
  Behandeling in eerste termijn.
21.00 B-4. Procesversnelling in de procedure rond 
  omgevingsvergunningen in afwijking op 
  het bestemmingsplan
  Behandeling in eerste termijn.
21.15 B-5. Vergadering Regioraad 15 oktober 2013 
  Behandeling in eerste termijn.
21.25   Rondvraag en sluiting 

  PAuze/ONDeRBReKiNg

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.40  R-1. 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Resumé van de raad van 
   12 september 2013
  4. ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 R-2. Verklaring van geen bezwaar ten behoeve 
  van de aanvraag omgevingsvergunning 
  voor het aanleggen van een wegvak aan 
  de Middenweg te Aalsmeer
 R-3. Passantenvoorziening Historische Tuin
 R-4. Beschikbaar stellen krediet voor het 
  continueren van audioverslaglegging
 R-5. Verlenging periode benoeming 
  waarnemend griffier en tijdelijke extra 
  raadsondersteuning
 R-6. Dossier Schiphol

  SLuiTiNg

Vitaliteit 50+ markt Voor 
“de moderne oudere”

Op 5 oktober 2013, gemeentehuis Aalsmeer van 11.00-17.00 
uur. Prettig blijven wonen, energie besparen en vitaliteits-
advies.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. u kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de af-
deling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

officiële mededelingen
26 september 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 eH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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. 
0297-387575. 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 infor-
matie 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.

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.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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.

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.

VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. u kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- gaffelstraat 16 (z-2013/048217), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Lisdoddestraat 22-68 even (z2013/048361), het vergro-

ten van 24 woningen en het plaatsen van dakkapellen;
- Pontweg 24a (z-2013/ 048697), het plaatsen van 2 tijde-

lijke woonunits;
- Rietwijkeroordweg 60 (z-2013/048328), het bouwen van 

een verwerkingsruimte.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 296 (z-2013/048601), het slopen van 

een schuur;
- uiterweg 383 (z2013/048475), het slopen van een kas, 

een deel van het omliggend terrein en het verwijderen van 
asbest.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 8.30-11.30 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kleine Vuurvlinderstraat 1, (z-2013/036420), het plaat-

sen van twee dakkapellen (verzonden 20 september 
2013);

- Oosteinderweg 411a (z-2013/039847), het realiseren van 
een Bed and breakfast (verzonden 24 september 2013);

- uranusstraat 13 (z-2013/041090), het bouwen van een 
dakopbouw met dakkapel (verzonden 19 september 2013);

- uranusstraat 15 (z-2013/040983), het bouwen van een 
dakopbouw met dakkapel (verzonden 19 september 2013).

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgeBreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het brandveilig gebruik aan de zwarteweg 116 (z-
2013/014684) aalsmeer (verzonden 20 september 2013). 

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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 8:1 Alge-
mene 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.

kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerHaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 6790 (geheel) ter 
grootte van 1.585 m, nummer 6791 (geheel) ter grootte van 
1.585 m2 en nummer 6792 (geheel) ter grootte van 1.585 
m2, in totaal 4.755 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal 
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Heren-
weg 38 te Kudelstaart. De gemeente is, onder in de overeen-
komst genoemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van 
de realisatie van het bouwplan voor de betrokken percelen 

de bestemming te wijzigen van “Agrarische doeleinden” en 
“Riet- en oeverlanden” te wijzigen in “Woondoeleinden niet 
gestapeld” en “Tuin”. Hierdoor kan een vrijstaande woning 
worden gerealiseerd.

een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 
heden ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Drie 
Kolommenplein 1, te Aalsmeer.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Sportlaan 58 (z-2013/033312), het aanleggen van een 

uitrit en parkeerplaats.

geaccepteerde (sloop-)melding(en)

- Stichtse pad 14 (z-2013/047848), het verwijderen van 
asbest.

geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter inzage

t/m 26092013 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

t/m 03102013 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpol-
der” 

t/m 04102013 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van 
een buffervoorziening); Oosteinderweg 552 
(het bouwen van een woning)

t/m 03102013 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere 
waarden in het kader van wet geluidhinder)

t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) 

maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (z-2013/026827), het 

vervangen van de woning; Oosteinderweg 124 
(z-2013/026513), het bouwen van een wo-
ning.

t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013) 
ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst 
m.b.t. intrekking Bomenverordening 2000 en 
aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening 

t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met 
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het ge-
bied tussen de watertoren en de kolenha-
ven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie 
gebeiden als potentieel gemeentelijke be-
schermd dorpsgezicht aan te wijzen)

t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen en de 
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.; 
Herenweg 34ws1 (z-2013/008642), het dem-
pen van water ter plaatse van de voormalige 
ligplaats; uiterweg 158 (z-2013/011349), het 
wijzigen van de bestemming van de percelen 
achter de woning uiterweg 158

t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bij-
behorende stukken m.b.t. verordening speel-
automaten 2013 Aalsmeer z-2013/028458 
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.

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.

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.



Vrijwilligers in combinatie met 
professionals werkt goed
Ellen Millenaar van Ontmoetingscentrum Zorgcentrum 
Aelsmeer: ‘Wij werken veel met vrijwilligers en zijn 
dankbaar voor hun inzet. Onder begeleiding van profes-
sionals kun je vrijwilligers ook bij zwaardere zorg goed 
inzetten, zoals bij de Ontmoetingsgroepen dementie. De 
Ontmoetingsgroepen ondersteunen mensen die vergeet-
achtig zijn en hun mantelzorgers. Deze laatste groep 
alleen met professionals.’

Toekomst van de zorg in Gemeente Aalsmeer
Waar Aalsmeer voor staat: wat verandert er in 2015

Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder: ‘Goede ideeën inwoners 
bij zorgontbijt’
‘De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor 
de langdurige zorg, de jeugdzorg en de zorg voor 
mensen die moeilijk aan de slag komen. 
Op 30 augustus hadden wij een Gemeentehuis Ont-
moeting om met bewoners te praten over de toekomst 
van de zorg. Meer dan 200 inwoners kwamen naar 
dit zorgontbijt. Samen met programmamanager Rob 

Oudkerk hebben wij een goed gesprek met bewoners gevoerd, 
met de nodige oprechte Aalsmeerse humor. Wij vroegen bewoners om ideeën. Maar ook wat hun zorgen 

zijn, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat mensen met dementie of een handicap professioneel worden begeleid. Of 
wat zij vonden: ‘Is zorg voor familie normaal of een te grote belasting?’ ‘Wat kan de eigen omgeving doen en waar 
heb je professionals voor nodig?’ En ‘Wat moet de gemeente doen om het goed te organiseren?’ 

Wethouder Jeugdzorg Rik Rolleman: 
‘Eén gezin, één plan, één hulpverlener’
Aalsmeer wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien in een gezinssituatie. 
Dat is in de eerste plaats de taak van ouders. Gezinnen lossen problemen 
zoveel mogelijk zelf op. Het is goed als ouders onderling ervaringen en tips 
uitwisselen. Verder kunnen zij terecht bij www.cjgamstelland.nl en de op-
voedpoli’s. Kleine problemen moeten niet groter worden gemaakt dan nodig, 
maar als er echt iets is moet hulp snel beschikbaar zijn. Vroege signalering, 
onderwijs en kinderopvangvoorzieningen zijn van groot belang. Vooral bij 
jonge kinderen is preventie effectief. De gemeente wil investeren in preven-
tie. Daarom gaat zij met scholen, consultatiebureaus, ouderverenigingen en 
andere partners een Westeinderakkoord jeugd en onderwijs afsluiten. 

Wethouder Zorg en Welzijn Wethouder 
Ad Verburg: ‘Zorg voor elkaar’
‘De uitdaging waar wij in Aalsmeer voor staan is ook in moeilijke tijden 
de zorg zo goed mogelijk te organiseren en overeind te houden. Uitgangs-
punt is een betrokken gemeente blijven die kan loslaten maar mensen 
nooit laat vallen. Een gemeente die haar verantwoordelijkheid neemt, 
maar ook het nodige vraagt van mensen zelf en van hun omgeving. We 
kunnen niet alles meer doen. We moeten versoberen, maar blijven ver-
antwoordelijk en aanspreekbaar voor kwetsbare mensen. Goede, betaal-
bare zorg blijven bieden aan de mensen die het echt nodig hebben. Dat 
is de opgave waar wij met elkaar voor staan. Ons motto daarbij is: Zorg 
voor elkaar.’

Wethouder Jeugdzaken, 
Rik Rolleman: 
‘Als college vinden wij het belangrijk dat alle Aalsmeer-
ders, zoveel mogelijk op eigen kracht, meedoen aan de 
samenleving. De gemeente biedt ondersteuning, maar 
heeft te maken met forse bezuinigingen van het Rijk. 
We moet het dus samen doen. Eén ding staat voorop: 
Aalsmeer wil de zorg beter, slimmer, effi ciënter en goed-
koper organiseren dan het Rijk nu doet. Kernwoorden 
hierbij zijn; wijkgericht, dichtbij inwoners en bij voor-
keur via één toegang: ‘Eén gezin, één plan, één hulpver-
lener.’ 

Ideeën van bewoners
Bewoners hadden allerlei ideeën: ‘Pas op dat mantelzor-
gers niet overbelast raken.’ ‘Schrijf alle 65 plussers aan 
en vraag of ze willen helpen.’ ‘Kijken naar innovatieve 
hulpmiddelen voor het huishouden.’ ‘Neem tijdig maat-
regelen, zoals het ‘opplussen’ van woningen.’ ‘Kijk eerst 
wat mensen nodig hebben en dan wat je kunt doen.’ Ook 
merkte iemand op dat thuiszorgorganisaties effi ciënter 
kunnen werken. En dat zorg op buurtniveau moet wor-
den aangeboden. ‘De wijkverpleegkundige moet terug.’ 
Daarbij moet de gemeente de regie houden. 

Een bewoner vertelde tijdens de Gemeentehuis 
Ontmoeting: ‘Ik kan het nog zelf’
Een bewoner vertelde het verhaal van zijn 85-jarige 
moeder die zelfstandig woont en nog alles zelf regelt. 
Het enige wat ze niet meer kan is haar rug afdrogen. De 
familie stelde voor de Thuiszorg in te schakelen, maar 
daar had zij geen zin in. Ze ging op Internet op zoek 
naar een ‘afdroog’ apparaat. Uiteindelijk heeft de Ideeën-
fabriek een dergelijk apparaat, een soort bodyföhn, voor 
haar ontwikkeld.

Proef met jeugdteams
De gemeente experimenteert met nieuwe werkwij-
zen in de Jeugdhulp. Hiervoor lopen op dit moment 
drie proeven. Een proef gaat over hoe we beter 
kunnen verwijzen. Normaal doet Bureau Jeugdzorg 
dat. Dat doet zij goed, maar het kost veel tijd. Bij 
de proef regelt de partij onder toeziend oog van 
Bureau Jeugdzorg naast de intake ook de verwijzing. 
Binnenkort wordt de proef geëvalueerd. De tweede 
proef onderzoekt hoe hulpverleners door meer samen 
te werken en beter af te stemmen de hulp integraler, 
effi ciënter en effectiever kunnen organiseren: één 
gezin, één plan, één hulpverlener. En tot slot komt 
er een nieuwe werkwijze ambulante Jeugdhulp. Nu 
koopt de gemeente hulp in via de Stadsregio Amster-
dam. De gemeente mag voor 2014 20% van het bud-
get zelf uitgeven. De gemeente heeft ervoor gekozen 
samen te gaan werken met een nieuwe aanbieder: de 
Opvoedpoli.

Langdurige zorg
Dit is de zorg voor bijvoorbeeld ouderen en chronisch 
zieken of de begeleiding van gehandicapten. De kosten 
voor deze zorg zijn hoog. Het Rijk vergoedt deze kosten 
via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Na 1 januari 2015 vergoedt het Rijk alleen nog de zwaar-
ste zorg. Dat is de zorg voor ouderen en gehandicapten 
die in de instellingen en verzorgingshuizen wonen. De 
rest van de zorg gaat naar de gemeente. De gemeente 
moet er dus voor zorgen dat ouderen die het zelf niet 
meer kunnen, worden geholpen met zaken zoals dou-
chen, aankleden, hun pillen en het huishouden. En dat 
mensen met een beperking naar de dagbesteding kun-
nen. Door de plannen van het kabinet moeten mensen 
langer thuis blijven wonen. Daardoor hebben meer men-
sen hulp nodig bij hun verzorging en de huishouding. 
En op hulp bij het huishouden gaat het kabinet ook 
nog eens fors bezuinigen. Betekent dit dat mensen niet 
alles meer vergoed krijgen of bepaalde hulp zelf moeten 
organiseren? Of dat de hulp anders moet worden gere-
geld? Dat is de opgave waar wij met elkaar voor staan in 
Aalsmeer.

Geclusterd wonen
De gemeente is voor wooncomplexen waar ouderen of 
mensen met een beperking zelfstandig bij elkaar wo-
nen, zodat gecoördineerd zorg kan worden geboden. 
De gemeente is in gesprek met corporaties en zorgpar-
tijen om dit te verwezenlijken. Zo zijn in het nieuwe 
woningbouwcomplex Mijnsheerlyckheid zorgwoningen 
opgenomen. Zorgcentrum Aalsmeer is er voor bewoners 
als zij gebruik willen maken van zorg en dienstverlening. 
Daarnaast biedt Thuiszorg Aalsmeer zowel verzorging en 
verpleging als ondersteunende begeleiding. In de nieuwe 
‘Woonvisie voor Aalsmeer’ staan afspraken over de com-
binatie wonen en zorg. 

Proef Sociale Wijkteams: 
zorg en ondersteuning in de wijk 
De gemeente wil zorg en welzijn in samenhang op-
pakken. Vaak heeft het een met het ander te maken, 
maar wordt het los van elkaar aangepakt. Dit is te 
voorkomen als verschillende partijen samen werken 
in één team in de wijk. Om te kijken hoe we het 
beste kunnen samenwerken starten we binnenkort 
een proef met een team in Aalsmeer Centrum. Bij 
deze proef werkt de gemeente samen met  welzijns-
partijen zorg en welzijn in de wijk . De wijkverpleeg-
kundige en de eerstelijns (huisartsen)zorg zijn ook 
bij de proef betrokken.

Waar Aalsmeer voor staat
Om de zorg goed te regelen heeft het College de 
Nota ‘Waar Aalsmeer voor staat’ op 10 september 
vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten in de 
nota werkt het programmateam nu diverse zaken 
uit, zoals de sociale wijkteams en de gesprekken 
met instellingen over de effectiviteit van de huidige 
dienstverlening en innovatiemogelijkheden. Op 3 
oktober bespreekt de Gemeenteraad deze nota.

Samenwerking met andere 
zorgaanbieders belangrijk
Directeur van Zorgcentrum ’t Kloosterhof Jan Lans gaf 
in een gesprek met Wethouder Verburg aan graag samen 
met andere partijen in de ouderenzorg oplossingen te 
willen bedenken voor de problemen die op ons afkomen. 
‘Ik zie ook kansen, maar we moeten goede afspraken 
maken. Wij willen ’t Kloosterhof bijvoorbeeld meer in de 
wijk inzetten. Zo hebben we een restaurant waar ook 
andere ouderen kunnen komen eten. Hetzelfde geldt 
voor de spelbegeleiding. Dat ouderen langer thuis moe-
ten blijven wonen, vraagt om een nieuwe aanpak. Zorg-
aanbieders moeten bekijken wat ouderen daarbij nodig 
hebben. Ik pleit voor samenwerking en overleg tussen 
verschillende zorgaanbieders, zodat er afstemming komt 
over wie welke taken gaat doen.’

Kerken staan klaar
De kerken van Gemeente Aalsmeer gaven in een geza-
menlijke bijeenkomst in het gemeentehuis aan dat ze 
zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk en ondersteu-
ning van mensen die het nodig hebben. Met alle bezuini-
gingen die er aan komen is dat hard nodig. 

Kijken naar effi ciency
Directeur Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis in zijn 
gesprek met Wethouder Verburg: ’Wij verwachten dat 
door de maatregelen van het rijk de helft van onze 
cliënten met lichtere aandoeningen thuis verzorging en 
begeleiding zullen krijgen. Deze cliënten die nu bij ons 
‘onderdak’ vinden blijven dus bestaan. We krijgen een 
nieuw ’speelveld’ en moeten als organisatie anders gaan 
denken. De vraag stellen ‘wat kan ik voor u doen’. Wij 
worden één van de aanbieders van zorg. De gemeente 
moet keuzes maken bij verwijzing. Samen moeten we 
kijken naar effi ciency. Soms is het beter om 20 cliënten 
bij elkaar te zetten dan thuis zorg te verlenen.’ 

Wmo-raad: ‘Duidelijker aangeven 
wat de burger zelf kan doen’
Joop Vuijk van de Wmo-raad over de notitie ‘Waar 
Aalsmeer voor staat’: ‘Van ons mag preventie meer 
aandacht krijgen. Wat kunnen bewoners zelf voor 
zij bij het sociale team om hulp vragen. Preventie is 
breed, gericht op welbevinden en meedoen aan de 
samenleving en moet een duidelijk verband hebben 
met het Lokaal Gezondheidsbeleid. De rol van vrij-
willigers mag ook duidelijker worden omschreven. 
Daarbij wil de Wmo-raad graag betrokken worden bij 
de defi niëring van zelfredzaamheid en de matrix die 
daarvoor ontworpen is.’ 

Wethouder Ad Verburg: 
‘Wij maken graag gebruik van de expertise van de 
Wmo-raad om een juist beeld te krijgen van hoe 
cliënten erover denken. Niet alleen als het over 
langdurige zorg gaat maar ook over zaken die jeugd 
en gezin aangaan. Ook van zorginstellingen krijgen 
wij belangrijke informatie. Het Programmateam gaat 
met alle instellingen gesprekken voeren en afspraken 
maken.’

Mensen met een beperking
Aalsmeerders moeten oud kunnen worden in hun dorp. 
Dat geldt ook voor ouderen met een laag inkomen die 
veel zorg nodig hebben. Aalsmeer wil wooncomplexen 
waarin ouderen van verschillende leeftijden zelfstandig 
bij elkaar wonen: veilig, goed voor de sociale contacten 
en de voorzieningen dichtbij. Daarbij kunnen vitale 
ouderen anderen helpen met alledaagse dingen en is 
professionele hulp effi ciënt te organiseren. Een zinvolle 
daginvulling is ieders eigen verantwoordelijkheid. Alleen 
bij regieverlies met overlast en onveiligheid biedt de 
gemeente tijdelijk en in beperkte mate begeleiding. In 
sommige gevallen is een aantal dagdelen dagbesteding 
per week voldoende. Om dit te realiseren gaat de ge-
meente met participatieorganen, woningbouwverenigin-
gen en andere partners een Westeinderakkoord Zorg en 
Ondersteuning sluiten.

Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder: 
bij zorgontbijt’
‘De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor 
de langdurige zorg, de jeugdzorg en de zorg voor 
mensen die moeilijk aan de slag komen. 
Op 30 augustus hadden wij een Gemeentehuis Ont-

Oudkerk hebben wij een goed gesprek met bewoners gevoerd, 

Abonneren op nieuwsbrief ‘Zorg voor elkaar’, 
vragen of ideeën mail naar 
aalsmeerzorgvoorelkaar@amstelveen.nl. 

Een verslag van de Gemeentehuis Ontmoeting 
staat nieuwsbrief ‘Zorg voor elkaar’. 
Kijk op www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar

Wethouder Zorg en Welzijn Wethouder 
Ad Verburg:
‘De uitdaging waar wij in Aalsmeer voor staan is ook in moeilijke tijden 

Een volle Burgerzaal bij de Gemeentehuis Ontmoeting over de toekomst van de zorg

inzetten, zoals bij de Ontmoetingsgroepen dementie. De 

Meewerken naar vermogen
Iedereen doet mee aan de arbeidsmarkt naar vermogen. 
Om de kansen voor jeugd of mensen met een achter-
stand tot de arbeidsmarkt of een arbeidshandicap te 
vergroten, wil Aalsmeer een Sociaal Westeinderakkoord 
sluiten: een lokaal akkoord tussen werkgevers, werk-
nemers, uitvoer ingsinstanties en gemeente om deze 
mensen aan werk te helpen. 
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Vrijwilligers in combinatie met 
professionals werkt goed
Ellen Millenaar van Ontmoetingscentrum Zorgcentrum 
Aelsmeer: ‘Wij werken veel met vrijwilligers en zijn 
dankbaar voor hun inzet. Onder begeleiding van profes-
sionals kun je vrijwilligers ook bij zwaardere zorg goed 
inzetten, zoals bij de Ontmoetingsgroepen dementie. De 
Ontmoetingsgroepen ondersteunen mensen die vergeet-
achtig zijn en hun mantelzorgers. Deze laatste groep 
alleen met professionals.’

Toekomst van de zorg in Gemeente Aalsmeer
Waar Aalsmeer voor staat: wat verandert er in 2015

Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder: ‘Goede ideeën inwoners 
bij zorgontbijt’
‘De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor 
de langdurige zorg, de jeugdzorg en de zorg voor 
mensen die moeilijk aan de slag komen. 
Op 30 augustus hadden wij een Gemeentehuis Ont-
moeting om met bewoners te praten over de toekomst 
van de zorg. Meer dan 200 inwoners kwamen naar 
dit zorgontbijt. Samen met programmamanager Rob 

Oudkerk hebben wij een goed gesprek met bewoners gevoerd, 
met de nodige oprechte Aalsmeerse humor. Wij vroegen bewoners om ideeën. Maar ook wat hun zorgen 

zijn, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat mensen met dementie of een handicap professioneel worden begeleid. Of 
wat zij vonden: ‘Is zorg voor familie normaal of een te grote belasting?’ ‘Wat kan de eigen omgeving doen en waar 
heb je professionals voor nodig?’ En ‘Wat moet de gemeente doen om het goed te organiseren?’ 

Wethouder Jeugdzorg Rik Rolleman: 
‘Eén gezin, één plan, één hulpverlener’
Aalsmeer wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien in een gezinssituatie. 
Dat is in de eerste plaats de taak van ouders. Gezinnen lossen problemen 
zoveel mogelijk zelf op. Het is goed als ouders onderling ervaringen en tips 
uitwisselen. Verder kunnen zij terecht bij www.cjgamstelland.nl en de op-
voedpoli’s. Kleine problemen moeten niet groter worden gemaakt dan nodig, 
maar als er echt iets is moet hulp snel beschikbaar zijn. Vroege signalering, 
onderwijs en kinderopvangvoorzieningen zijn van groot belang. Vooral bij 
jonge kinderen is preventie effectief. De gemeente wil investeren in preven-
tie. Daarom gaat zij met scholen, consultatiebureaus, ouderverenigingen en 
andere partners een Westeinderakkoord jeugd en onderwijs afsluiten. 

Wethouder Zorg en Welzijn Wethouder 
Ad Verburg: ‘Zorg voor elkaar’
‘De uitdaging waar wij in Aalsmeer voor staan is ook in moeilijke tijden 
de zorg zo goed mogelijk te organiseren en overeind te houden. Uitgangs-
punt is een betrokken gemeente blijven die kan loslaten maar mensen 
nooit laat vallen. Een gemeente die haar verantwoordelijkheid neemt, 
maar ook het nodige vraagt van mensen zelf en van hun omgeving. We 
kunnen niet alles meer doen. We moeten versoberen, maar blijven ver-
antwoordelijk en aanspreekbaar voor kwetsbare mensen. Goede, betaal-
bare zorg blijven bieden aan de mensen die het echt nodig hebben. Dat 
is de opgave waar wij met elkaar voor staan. Ons motto daarbij is: Zorg 
voor elkaar.’

Wethouder Jeugdzaken, 
Rik Rolleman: 
‘Als college vinden wij het belangrijk dat alle Aalsmeer-
ders, zoveel mogelijk op eigen kracht, meedoen aan de 
samenleving. De gemeente biedt ondersteuning, maar 
heeft te maken met forse bezuinigingen van het Rijk. 
We moet het dus samen doen. Eén ding staat voorop: 
Aalsmeer wil de zorg beter, slimmer, effi ciënter en goed-
koper organiseren dan het Rijk nu doet. Kernwoorden 
hierbij zijn; wijkgericht, dichtbij inwoners en bij voor-
keur via één toegang: ‘Eén gezin, één plan, één hulpver-
lener.’ 

Ideeën van bewoners
Bewoners hadden allerlei ideeën: ‘Pas op dat mantelzor-
gers niet overbelast raken.’ ‘Schrijf alle 65 plussers aan 
en vraag of ze willen helpen.’ ‘Kijken naar innovatieve 
hulpmiddelen voor het huishouden.’ ‘Neem tijdig maat-
regelen, zoals het ‘opplussen’ van woningen.’ ‘Kijk eerst 
wat mensen nodig hebben en dan wat je kunt doen.’ Ook 
merkte iemand op dat thuiszorgorganisaties effi ciënter 
kunnen werken. En dat zorg op buurtniveau moet wor-
den aangeboden. ‘De wijkverpleegkundige moet terug.’ 
Daarbij moet de gemeente de regie houden. 

Een bewoner vertelde tijdens de Gemeentehuis 
Ontmoeting: ‘Ik kan het nog zelf’
Een bewoner vertelde het verhaal van zijn 85-jarige 
moeder die zelfstandig woont en nog alles zelf regelt. 
Het enige wat ze niet meer kan is haar rug afdrogen. De 
familie stelde voor de Thuiszorg in te schakelen, maar 
daar had zij geen zin in. Ze ging op Internet op zoek 
naar een ‘afdroog’ apparaat. Uiteindelijk heeft de Ideeën-
fabriek een dergelijk apparaat, een soort bodyföhn, voor 
haar ontwikkeld.

Proef met jeugdteams
De gemeente experimenteert met nieuwe werkwij-
zen in de Jeugdhulp. Hiervoor lopen op dit moment 
drie proeven. Een proef gaat over hoe we beter 
kunnen verwijzen. Normaal doet Bureau Jeugdzorg 
dat. Dat doet zij goed, maar het kost veel tijd. Bij 
de proef regelt de partij onder toeziend oog van 
Bureau Jeugdzorg naast de intake ook de verwijzing. 
Binnenkort wordt de proef geëvalueerd. De tweede 
proef onderzoekt hoe hulpverleners door meer samen 
te werken en beter af te stemmen de hulp integraler, 
effi ciënter en effectiever kunnen organiseren: één 
gezin, één plan, één hulpverlener. En tot slot komt 
er een nieuwe werkwijze ambulante Jeugdhulp. Nu 
koopt de gemeente hulp in via de Stadsregio Amster-
dam. De gemeente mag voor 2014 20% van het bud-
get zelf uitgeven. De gemeente heeft ervoor gekozen 
samen te gaan werken met een nieuwe aanbieder: de 
Opvoedpoli.

Langdurige zorg
Dit is de zorg voor bijvoorbeeld ouderen en chronisch 
zieken of de begeleiding van gehandicapten. De kosten 
voor deze zorg zijn hoog. Het Rijk vergoedt deze kosten 
via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Na 1 januari 2015 vergoedt het Rijk alleen nog de zwaar-
ste zorg. Dat is de zorg voor ouderen en gehandicapten 
die in de instellingen en verzorgingshuizen wonen. De 
rest van de zorg gaat naar de gemeente. De gemeente 
moet er dus voor zorgen dat ouderen die het zelf niet 
meer kunnen, worden geholpen met zaken zoals dou-
chen, aankleden, hun pillen en het huishouden. En dat 
mensen met een beperking naar de dagbesteding kun-
nen. Door de plannen van het kabinet moeten mensen 
langer thuis blijven wonen. Daardoor hebben meer men-
sen hulp nodig bij hun verzorging en de huishouding. 
En op hulp bij het huishouden gaat het kabinet ook 
nog eens fors bezuinigen. Betekent dit dat mensen niet 
alles meer vergoed krijgen of bepaalde hulp zelf moeten 
organiseren? Of dat de hulp anders moet worden gere-
geld? Dat is de opgave waar wij met elkaar voor staan in 
Aalsmeer.

Geclusterd wonen
De gemeente is voor wooncomplexen waar ouderen of 
mensen met een beperking zelfstandig bij elkaar wo-
nen, zodat gecoördineerd zorg kan worden geboden. 
De gemeente is in gesprek met corporaties en zorgpar-
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als zij gebruik willen maken van zorg en dienstverlening. 
Daarnaast biedt Thuiszorg Aalsmeer zowel verzorging en 
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dienstverlening en innovatiemogelijkheden. Op 3 
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