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loket wonen, welzijn en zorg 11 noVember 
gesloten

Op maandag 11 november is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
van de gemeente Aalsmeer gesloten. Deze dag zal er ook geen 
telefonisch spreekuur zijn.

lintenbeleid 1e herziening Vastgesteld

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in haar vergadering van 
31 oktober jl. de notitie “Ruimtelijke beoordeling bouwen in 
de Linten van de gemeente Aalsmeer 1e herziening” vastge-
steld. Deze notitie dient als toetsingskader voor het beoor-
delen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het 
bouwen, vervangen of uitbreiden van woningen in de linten 
op stedenbouwkundige- en architectonische aspecten. Bo-
vendien kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld nu de 
gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor heeft beslo-
ten om bouwplannen, die passen binnen het lintenbeleid 1e 
herziening, aan te wijzen als gevallen waarin een verklaring 
van geen bedenkingen niet is vereist. 

Voorbereidingsbesluit n196 en deelgebied 
zwarteweg

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken inge-
volge het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 31 oktober 2013 heeft besloten te verklaren dat een 
bestemmingsplan(nen) worden voorbereid voor de gronden 
ter plaatse van:
- Het tracé van de N196 (Burgemeester Kasteleinweg), tus-

sen Oosteinderweg en de Zwarteweg;
- De percelen achter Zwarteweg 69 t/m 77; en
- Het perceel Ophelialaan 92 en het Heegstrapark. 

Het besluit voorziet tevens in een verbod op het wijzigen 
van gronden en bouwwerken binnen het plangebied. Het 
voorbereidingsbesluit met de daarbij bijbehorende kaart is 
langs elektronische weg vastgelegd in de bestandenset met 
planidentificatie NL.IMRO.0358VBN196-VA01 en tevens in die 
vorm is vastgesteld. Het besluit is in werking getreden met 
ingang 1 november 2013 voor de duur van 1 jaar.

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende 
tekening waarop de begrenzing van de gebieden is aangege-
ven, voor een ieder ter inzage bij de balie Burgerzaken op het 
gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Balie 
Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, 
Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (ope-
ningstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan 
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt 
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl en www.ruimte-
lijkeplannen.nl

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen 
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

informatie/inloopbijeenkomst nieuw 
hondenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders nodigt honden-
bezitters en niet-hondenbezitters van harte uit voor een in-
formatie/inloopbijeenkomst op woensdag 20 november van 
19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder van het gemeentehuis, 
raadhuisplein 1.

Het doel van de avond is om van belangstellenden te horen 
welke ideeën en suggesties zij hebben voor het nieuw te ont-
wikkelen hondenbeleid.

exploitatie- en terrasVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is 
verleend:
-  Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aals-

meer (Z-2013/007212)
Datum verzending vergunning: 05 november 2013

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca 
vergunning zijn verleend:
-  Slijterij Van Lammeren, Einsteinstraat 79B, Kudelstaart (Z-

2013/043901)
Datum verzending vergunning: 18 oktober 2013

-  Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aals-
meer (Z-2013/007212)

Datum verzending vergunning: 5 november 2013
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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.

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.

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

bekendmaking wijzigingen ten behoeVe Van de 
afdeling ruimtelijke ordening en Vergunningen 
(roV) en afdeling beleid, bekendmaking 
mandaatbeVoegdheden aan de hoofden Van de 
afdelingen roV en beleid

Zaaknummer: Z-2013/050676 

samenvatting
Op de afdelingen ROV en Beleid zijn een aantal mandaten 
gewijzigd en een aantal nieuwe mandaten toegevoegd. Ook 
ontbraken in het mandaatbesluit bij de afdeling ROV de func-
tionarissen aan wie ondermandaat is verleend. Deze zijn nu 
toegevoegd. Alle wijzigingen zijn per 1 november 2013 in 
werking getreden.

inhoud
Gedurende het jaar is gebleken dat ten aanzien van diverse 
mandaten bij de afdeling ROV de tekst niet geheel duidelijk 
is. Voorgesteld wordt deze mandaten tekstueel te wijzigen 
zodat voor eenieder duidelijk is tot hoever de mandaatbe-
voegdheid ligt. 

Vervolgens wordt geadviseerd drie mandaten in te trekken 
omdat de betreffende wet het mandaat niet toestaat (ne-
men van beslissingen ontheffing t.a.v. eisen en voorwaarden 
aan de inrichting van voertuigen gesteld en ten aanzien van 
het rijden met deze voertuigen waarvan de afmetingen en 
massa’s de wettelijke maxima overschrijden + Wet Bibob) 
en de verordening reeds is ingetrokken maar het mandaat is 
vergeten(Woonschepenverordening 1988 (Aalsmeer). 

Tot slot worden een aantal nieuwe mandaatbevoegdheden 
voorgesteld. Het betreft een drietal mandaten op het gebied 
van de Wet ruimtelijke ordening (etc), een intrekkingsbe-
voegdheid op grond van de monumentenwet, -verordening 
en twee mandaten waarmee gemandateerde de bevoegdheid 
krijgt om namens het betreffende bestuursorgaan bezwaar-
schriften in te kunnen dienen en verweer kunnen voeren en 
verweerschriften kunnen ondertekenen. Dit was slechts voor-
behouden aan de juridische adviseurs van de afdeling Juridi-
sche zaken.

Bij de afdeling Beleid wordt een nieuw mandaatbevoegdheid 
voorgesteld ten behoeve van een Aalsmeerse verordening 
Stimuleringsfonds Startersregeling. Voor de Centrumconstruc-
tie Aalsmeer Amstelveen werden aanvragen Startersleningen 
middels mandaat afgehandeld. In Aalsmeer was de behande-
lende ambtenaar werkzaam bij de afdeling Maatschappij en 
Ruimte. In Amstelveen worden de aanvragen Startersleningen 
middels mandaat afgehandeld door de afdeling Publiekszaken. 
De aanvragen startersleningen op grond van de Aalsmeerse 
verordening worden momenteel in tegenstelling tot de Am-
stelveense aanvragen gedaan door de afdeling Beleid, maar 
besluitvorming wordt door het college genomen. 

Alle nieuwe mandaten worden voorgesteld omdat in de prak-
tijk is gebleken dat de gevraagde mandaten regelmatig voor-
komen en collegebesluiten een vertraging vormen in de be-
sluitvorming in soms wettelijk vastgestelde termijnen.

De intrekkingsbevoegdheid op grond van de monumentenwet, 
-verordening is per abuis niet meegenomen van het reeds in-
getrokken mandaatbesluit 2007.

Inwerkingtreding: 1 november 2013

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/056727), het bouwen van 

een tijdelijke accommodatie;
- Berkenlaan 17 (Z-2013/057282), het vergroten van de 

woning;
- Boegstraat 8 (Z-2013/057148), het vervangen van de ber-

ging;
- Marktstraat 26 (Z-2013/056530) het plaatsen van een 

dakopbouw op de achterzijde van de woning;
- Vlinderweg 160-208 (Z-2013/056327), het aanleggen van 

4 bruggen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/057254), het verwijderen van 

asbest;
- Legmeerdijk 327 (Z-2013/057425), het slopen van een 

deel van een kas en het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 158a (Z-2013/056790), het slopen van bijge-

bouwen op het achtererf;
- Uiterweg 266 (Z-2013/057253), het slopen van een 

schuur 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 en 11:30 uur op 

afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
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:
- IJsvogelstraat 17 (Z-2013/039747), het plaatsen van een 

dakkapel op de voorgevel (verzonden 4 november 2013)
- Kudelstaartseweg 100 (Z-2013/056117), het verplaatsen 

van de woning binnen het bouwvlak (verzonden 30 okto-
ber 2013);

- Vlinderweg 160-208 (Z-2013/056327), het bouwen van 4 
bruggen (verzonden 1 november 2013).

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunningen hebben verleend voor 
het dempen van de ligplaats tbv het gebruik voor tuin aan 
de herenweg 34 ws1 (z-2013/008642) (verzonden 5 no-
vember 2013) en voor het omzetten van de percelen, met de 
perceelnummers: H886, H1500, H1501 en H2295, achter de 
woning op het adres uiterweg 158 (z-2013/011349) (ver-
zonden 5 november 2013) van agrarische gronden in nieuwe 
natuur en het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van de be-
staande schuren.

De 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 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken 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 be-
stuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

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 verlengd:
- Stommeerweg 13 (Z-2013/047061), het uitbreiden van de 

Carmel kerk (ontvangen 10 september 2013).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Oosteinderweg 404 (Z-2013/052401), het vervangen van 

een woning (verzonden 1 november 2013);
- Oosteinderweg 515 (Z-2013/038703), het vervangen van 

een woning (verzonden 14 oktober 2013);
- Oosteinderweg 517 (Z-2013/042436), het vergroten van 

de woning aan de zij- en achterkant (verzonden 4 novem-
ber 2013);

- Zijlijnstraat 32 (Z-2013/046922), het aanleggen van een 
uitrit (verzonden 31 oktober 2013).

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

ter inzage

t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van 
de nieuwe Drank- en Horecawet)

t/m 08112013 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 
maatschappelijke ondersteuning 2013 (ver-
sie 2) ligt van 30 september 2013 t/m 8 no-
vember 2013 ter inzage in de gemeentehui-
zen van Aalsmeer en Uithoorn.

t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene ge-
handicaptenparkeerplaats te realiseren in de 
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.

t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan Aalsmeererweeg 
420-422



Gemeentehuis Ontmoeting over jeugdhulp 
op dinsdag 12 november om 17.00 uur

Wat verandert er in 2014?
In 2014 wijzigt de jeugdhulp nog niet. De enige verandering is dat de gemeente 
over een klein deel van het budget voor de lichtere jeugdhulp mag beslissen. De 
gemeente Aalsmeer gaat volgend jaar met de Opvoedpoli werken, omdat hun 
werkwijze goed aansluit bij de uitgangspunten van de gemeente. Dat betekent 
dat kinderen en gezinnen die in 2014 een nieuw traject starten naast de huidige 
aanbieders Altra, Spirit en het MOC Kabouterhuis ook met de Opvoedpoli te maken 
kunnen krijgen. Kinderen en gezinnen die nu in een traject zitten blijven bij de-
zelfde instelling. 

2015 overgangsjaar:
Het Rijk heeft bepaald dat 2015 een overgangsjaar is om de continuïteit in de 
jeugdhulp te garanderen. In 2015 blijven gemeenten voor het merendeel met de 
huidige zorginstellingen werken. Alle kinderen die op 31 december 2014 gebruik 
maken van zorg behouden die bij dezelfde aanbieder in 2015. Pas vanaf 2016 
mogen gemeenten zelf bepalen hoe zij de zorg gaan regelen. De afspraken hierover 
zijn vastgesteld in het ‘Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg’. 

Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH  Aalsmeer 
Kijk voor meer uitleg op: 
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar. 
De gemeente geeft ook een nieuwsbrief ‘Zorg voor 
elkaar’ uit. Wilt u deze ontvangen, meld u aan via: 
aalsmeerzorgvoorelkaar@amstelveen.nl.

Goede jeugdhulp voor minder geld 
Denk mee! Praat mee! Op 12 november om 17.00 uur. U bent allen van harte welkom.

Jobke Vonk-Vedder, burgemeester 

Aalsmeer: “Zorg voor kinderen”
“Wij willen de jeugdhulp goed regelen in Aalsmeer. Kinde-
ren en gezinnen die kwetsbaar zijn mogen we niet laten 
vallen. Elk kind gun je een veilige, onbezorgde jeugd. Er 
komt dan ook een fl inke verantwoordelijkheid op ons af. 
Daarom willen we net als bij de Gemeentehuis Ontmoe-
ting op 30 augustus met u praten over hoe we dat het 
beste kunnen doen. Hoe kijkt u tegen de jeugdhulp aan? 
Wat kan beter of anders? Net als vorige keer staat uw 
inbreng centraal. U helpt ons plannen te maken om de 
jeugdhulp beter te organiseren.” 

Jobke Vonk-Vedder, burgemeester 

Aalsmeer:
“Wij willen de jeugdhulp goed regelen in Aalsmeer. Kinde-
ren en gezinnen die kwetsbaar zijn mogen we niet laten 
vallen. Elk kind gun je een veilige, onbezorgde jeugd. Er 
komt dan ook een fl inke verantwoordelijkheid op ons af. 
Daarom willen we net als bij de Gemeentehuis Ontmoe-
ting op 30 augustus met u praten over hoe we dat het 

Rik Rolleman, wethouder jeugd:

“Eén gezin, één plan, 
één hulpverlener”
“De veranderingen in de jeugdhulp zijn ook een kans. Een 
kans om zorg effi ciënter en beter te organiseren. Hoe 
zorgen we ervoor dat jongeren zo snel mogelijk de hulp 
krijgen die zij nodig hebben? De reden om de gemeente 
verantwoordelijk te maken voor de hele jeugdhulp is dat 
wij dichtbij bewoners staan. De nieuwe jeugdwet moet 
een einde maken aan het vele verwijzen, de lange wacht-

lijsten en de vele hulpverleners rond een kind of gezin. Om dit soort 
problemen te voorkomen hebben we gekozen voor de volgende aanpak: één gezin, één 
plan, één hulpverlener. Daarbij willen we als gemeente meer gaan inzetten op preven-
tie. Door tijdig hulp in te zetten, is erger te voorkomen.”

Rik Rolleman, wethouder jeugd:

“Eén gezin, één plan, 
één hulpverlener”
“De veranderingen in de jeugdhulp zijn ook een kans. Een 
kans om zorg effi ciënter en beter te organiseren. Hoe 
zorgen we ervoor dat jongeren zo snel mogelijk de hulp 

Ad Verburg, wethouder zorg: “Ook mensen die 
moeilijk aan het werk komen helpen”
“Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de hulp aan bewo-
ners die moeilijk aan het werk komen, zoals mensen met een beperking (Wajongers) 
en jongeren. Samen met het bedrijfsleven moeten we ervoor zorgen dat deze mensen 
mee kunnen doen in de samenleving. Nu de economische crisis aanhoudt, groeit ook 
in Aalsmeer het aantal werkloze jongeren. De gemeente Aalsmeer heeft, vooruit-
lopend op haar nieuwe taken, afgelopen zomer met succes de campagne ‘Je bent jong, 
je wilt… Werk’ gevoerd. Jongeren die reageerden werden via de gemeente in contact 
gebracht met bedrijven. Jongeren waar niet direct een baan voor te vinden was, wer-
den geholpen met solliciteren. Van de jongeren die zich hebben aangemeld is nu de 
helft aan de slag. Jeugdwerkloosheid heeft ook de aandacht van het kabinet. Minister 
Asscher stelt gemeenten in 2014 geld ter beschikking om jongeren aan een baan te 
helpen.” 

De gemeente Aalsmeer nodigt u graag uit voor een bijeenkomst over de 
veranderingen in de jeugdhulp. Van 17.00 tot 18.00 uur in de Burger-
zaal van het gemeentehuis. Ouders, opvoeders, professionals in de 
jeugdhulp en andere geïnteresseerden, u bent allen van harte welkom.

Kinderen in Aalsmeer moeten veilig en gezond kunnen opgroeien, het liefst in een gezins-
situatie. Opvoeden is in de eerste plaats een taak van ouders maar ook mensen uit de 
omgeving spelen een rol bij de opvoeding, zoals familie, vrienden en leerkrachten. Het 
merendeel van de kinderen in Aalsmeer groeit op zonder al te grote problemen. Ook in 
onze gemeente zijn er echter kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben, 
bijvoorbeeld kinderen met autisme of ADHD, kinderen met een beperking of ziekte en 
kinderen waar het om een andere reden niet goed mee gaat. Ook in Aalsmeer zijn er hang-
jongeren, jongeren die hun school niet afmaken en jongeren die geen baan vinden. Deze 
kinderen en jongeren hebben zorg nodig. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoor-
delijk voor alle hulp aan jeugdigen en gezinnen maar krijgt daar minder geld voor van het 
Rijk. We willen goede zorg blijven bieden, maar zullen de zorg anders moeten organiseren.

Waar gaat deze Gemeentehuis Ontmoeting over?
Aan de hand van praktische voorbeelden willen we het op deze bijeenkomst met u 
hebben over hoe we de jeugdzorg het beste kunnen organiseren, waar u tegenaan 
loopt en of u ideeën heeft om het anders te doen. 

Hoe zit het nu met de jeugdhulp?
Kinderen in Aalsmeer hebben al te maken met de preventieve jeugdhulp van de 
gemeente. U bent vast wel eens met uw kind op het consultatiebureau of bij de 
schoolarts geweest. De zorg voor kinderen en gezinnen met problemen is nu nog 
de verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie. In ons geval wordt jeugd-
hulp geregeld door de Stadsregio Amsterdam, waar Aalsmeer ook deel van uit-
maakt.

Wat verandert er met de nieuwe jeugdwet?
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugd- en gezinshulp, 
dus ook de zwaardere jeugdhulp. Dat staat in de nieuwe jeugdwet. Op 17 oktober jl. 
stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor de nieuwe wet. In de wet 
staat ook dat specialistische jeugdhulp zoals Jeugdbescherming, Crisisopvang, 
Jeugdreclassering en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld regionaal 
georganiseerd blijven.
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