
- Herenweg 29 a (Z-2014/058720),het plaatsen van een erf-
afscheiding (verzonden 21 november 2014);

- Herenweg 29 a to (Z-2014/056724), het plaatsen van een 
hek en jollensteiger (verzonden 21 november 2014);

- Herenweg 86 (Z-2014/060562), het plaatsen van een uit-
bouw (verzonden 21 november 2014);

- Kamerlingh Onnesweg 76 (Z-2014/064650), het aanleggen 
van een in- en uitrit (verzonden 19 november 2014);

- Van Cleeffkade 15, studio 1 (Z-2014/063646), het tijdelijk 
wijzigen van de bestemming naar detailhandel (verzonden 
19 november 2014).

Weigering omgevingsvergunning *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Ophelialaan 94A (Z-2014/044594), het tijdelijk huisvesten 

van arbeidsmigranten (verzonden 24 november 2014).

Kennisgeving ontWerp beschiKKing, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een ziens-
wijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Schoolstraat 15 (Z-2014/051286), brandveilig gebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 28 november 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Catharina-Amalialaan16 (Z-2014/066499), het verwijde-

ren van asbest;
- Clematisstraat 2 (Z-2014/067216), het verwijderen van 

asbest;
- Uiterweg 168 (Z-2014/066906), het slopen van een wo-

ning en bestaande overige bebouwing.

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

publicatie melding artiKel 8.40 Wet 
milieubeheer

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

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Deen Supermarkten
Adres : Molenpad 19
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 19 november 2014

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.

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 in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning

Winterfair Kudelstaart op 30 november 2014 van 12.00-18.00 
uur, Kudelstaartseweg 226 (Z-2014/060611).

officiële mededelingen
27 november 2014

meldingsplicht voor evenementen 2015 
(> 2000 aanWezige personen op pieKmoment 
en/of risicovolle* evenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brand-
weer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in 
het aantal evenementen met meer dan 2000 personen en/
of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan er 
beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenementen, 
moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij de ge-
meente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven 
door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer dan 
2000 personen op het piekmoment of risicovol is? U stuurt het 
meldingsformulier met bovenstaande gegevens naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
 Postbus 253
 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. 020–5404911. 

*  Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de 
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 14 (Z-2014/066954), het plaatsen van zon-

nepanelen;
- Hornweg 316A (Z-2014/067352), het bouwen van een wo-

ning;
- Oosteinderweg 105A (Z-2014/067456), het uitbreiden en 

aanpassen van het bestaande ketelhuis tot bedrijfswo-
ning;

- Uiterweg 32 (Z-2014/066818), het kappen van en boom;
- Uiterweg 337 (Z-2014/067016), het wijzigen van een ei-

land (aanpassen beschoeiing, aanpassen indeling grond/
water).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Anjerlaan 21 (Z-2014/067325), het oprichten van een in-

richting BBQ Madera (melding activiteitenbesluit);
- Catharina-Amalialaan 16 (Z-2014/066499), het verwijde-

ren van asbest;
- Clematisstraat 2 (Z-2014/067216)j, het verwijderen van 

asbest;
- Hornweg achter 57-69 (Z-2014/066909), het slopen van 

kassen en ketelhuis;
- Uiterweg 168 (Z-2014/066906), het slopen van een wo-

ning en bestaande overige bebouwing.

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:
- Edisonstraat 4A (Z-2014/064234), het aanpassen van de 

Jongerenontmoetingsplek (verzonden 19 november 2014);
- Geerland 18 (Z-2014/062370), het gebruik van een be-

staand gebouw achter de woning als kantoorruimte (ver-
zonden 20 november 2014);

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. 
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te 
Aalsmeer).

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer) 
Vaststelling wijzigingsplan bestemmings-
plan ‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan ligt tezamen met de bijbehorende stuk-
ken ter inzage. Ontwerp van de structuurvi-
sie Uiterweg.

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stations-
weg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den (Z-2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 09-01-15 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z-
2014/051286), brandveilig gebruik.

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

gemeente 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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.

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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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, 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

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 hebben-
de 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 burge-
meester 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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl



Algemeen
Iedereen zonder of met een te laag (gezins)
inkomen valt vanaf 1 januari 2015 onder de 
Participatiewet. Die wet is niet alleen bedoeld 
om een inkomen te verstrekken, maar ook om 
zoveel mogelijk mensen, met of zonder beper-
king, werk te laten vinden. De Participatiewet 
vervangt de Wet WWB (Werk en Bijstand), 
WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) 
en een groot deel van de Wajong (Wet 
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten). De gemeente voert de 
Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar 
werk en zorgt voor inkomensondersteuning 
zolang dat nodig is. 

Gemeente helpt inwoners met 
beperkt arbeidsvermogen met 
ondersteuning
Inwoners met een beperkt arbeidsvermogen 
die ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 
2015 terecht bij de gemeente voor ondersteu-
ning en coaching bij het vinden van werk. In 
deze tijd met hoge werkloosheid is dat niet 
eenvoudig. Veel ondernemers hebben niet de 
tijd of de financiële ruimte om te investeren in 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De gemeente Aalsmeer gaat daarom extra 
haar best doen voor deze inwoners. Ook zet 
Aalsmeer zich in voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, onder andere met coaches 
voor arbeidsbemiddeling en speciale actieplan-
nen voor jongeren. De gemeente ondersteunt 
bij het vinden van passend werk. 

Banenafspraak
Werkgevers, werkne-
mers en het kabinet 
hebben afgesproken 
dat er tot het jaar 2026 
in totaal 125.000 ex-
tra banen komen voor 
mensen met een ar-
beidsbeperking. Het 
gaat om 100.000 banen 
bij bedrijven en 25.000 
banen bij de overheid. 
Dit heet de ‘banenaf-
spraak’. Gemeenten 
kunnen werkgevers 
ondersteunen door bij-
voorbeeld aanpassingen 
op de werkplek, extra 
begeleiding of loonkos-
tensubsidie. Wie werkt, 
krijgt maandelijks salaris 
en ontvangt niet langer 
een uitkering. 

Nieuwe instroom jonggehandicapten
Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar 
aangewezen is op ondersteuning, komt onder 
de Participatiewet te vallen. Jonggehandicapten 
die kunnen werken gaan vanaf 1 januari 2015 niet 
meer naar het UWV voor inkomensondersteu-
ning, maar melden zich bij de gemeente. Alleen 
jonggehandicapten die nooit voldoende arbeids-
vermogen zullen hebben, kunnen vanaf 1 januari 
2015 nog een beroep doen op de Wajong.

Huidige Wsw’ers
Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstver-
band verandert er niets. Zij houden hun baan 
en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie 
die eind 2014 op de wachtlijst staan, vallen 
vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Algemeen 
Hoe korter iemand een uitkering heeft, hoe gro-
ter de kans om nieuw werk te vinden. Daarom 
past de overheid de Participatiewet (voorheen 
Wet Werk en Bijstand) aan. Voortaan moeten 
mensen met een bijstandsuitkering sneller een 
baan accepteren wanneer deze wordt aangebo-
den, ook als dat betekent dat ze daarvoor drie 
uur op een dag moeten reizen. Om de sociale 
zekerheid in de toekomst te kunnen blijven be-
talen, wordt de hoogte van de uitkering aange-
past aan de leefsituatie van de ontvanger.

Kostendelersnorm
Volwassenen die samen onder één dak wonen 
(een zogeheten ‘meerpersoonshuishouden’) 
kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgen 
bijstandsgerechtigden een lagere uitkering als 
ze met één of meer mensen vanaf 21 jaar in het-
zelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering 
is niet afhankelijk van het inkomen van mede-
bewoners. 

Bij de bepaling van het aantal medebewoners 
tellen niet mee: 
• jongeren tot 21 jaar;
• huurders die een commercieel contract heb-

ben (en een commerciële huurprijs betalen;
• studenten die een opleiding volgen die recht 

kan geven op studiefinanciering of tegemoet-
koming studiekosten, en;

• leerlingen die een Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL) volgen.

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?
De kostendelersnorm is geregeld in de 
Participatiewet. Die gaat op 1 januari 2015 in. 

Voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuit-
kering aanvragen vanaf 1 januari 2015 zal de 
kostendelersnorm direct gelden. Als u op 31 
december 2014 een bijstandsuitkering ontvangt 
en op die dag met anderen een woning deelt en 
de uitkering ook in 2015 ontvangt, valt u onder 
het overgangsrecht. U krijgt tot maximaal 1 
juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude 
manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de 
kostendelersnorm.

Afschaffing alleenstaande oudernorm
Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een 
alleenstaande ouder gelijk aan die van een 
alleenstaande. Alleenstaande ouders die aan de 
voorwaarden voldoen krijgen een extra kind-
gebonden budget. De Belastingdienst betaalt 
het kindgebonden budget uit. Alleenstaande 
ouders in de bijstand die niet in aanmerking 
komen voor het extra kindgebonden budget, 
kunnen in 2015 een beroep doen op aanvul-
lende bijstand. De gemeente beslist of een 
alleenstaande bijstandsouder in aanmerking 
komt voor de aanvullende bijstand. 

Wilt u weten of u in 2015 recht heeft op kindge-
bonden budget of hoe hoog uw kindgebonden 
budget wordt vanaf 1 januari? 
Kijk dan in december op www.toeslagen.nl

Tegenprestatie
De gemeente kan vanaf 1 januari 2015 mensen 
met een bijstandsuitkering verplichten een 
tegenprestatie naar vermogen te leveren. De 
tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activi-
teiten die nuttig zijn voor de samenleving. Dit 
stimuleert uitkeringsgerechtigden om andere 

w w w. a a l s m e e r . n l

Meer mee doen!
Wat verandert voor inwoners die moeilijk aan het werk komen of 
een beperkt arbeidsvermogen hebben? 

U heeft het waarschijnlijk al gehoord: in 2015 
verandert er een aantal zaken als u een uitkering 
heeft. De overheid heeft twee wetswijzigingen 
doorgevoerd. Op deze pagina zetten we daarover 
het een en ander op een rijtje zodat u het rustig 
door kunt lezen. Inwoners die met deze nieuwe 
wetten te maken krijgen ontvangen deze 
informatie ook via brieven en tijdens gesprekken.

Aangescherpte regels

Participatiewet

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe 
lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet 
u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij 
staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die 
recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de 
gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar 
de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Huishouden Bijstandsnorm per persoon
Eenpersoonshuishouden 70 %

Tweepersoonshuishouden 50 %

Driepersoonshuishouden 43 1/3 %

Vierpersoonshuishouden 40 %

Vijfpersoonshuishouden 38 %

Hoe werkt de kostendelersnorm?

mensen te ontmoeten. Het kan hen ook helpen 
om werk te vinden en te behouden. Daarbij 
houdt de gemeente rekening met de omstan-
digheden van de uitkeringsgerechtigde. 

Arbeidsverplichtingen
Uitkeringsgerechtigden moeten er alles aan 
doen om werk te vinden of actief mee te doen 
in de samenleving. Iedereen heeft door de 
Participatiewet voortaan dezelfde arbeids-
verplichtingen. De gemeente verwacht van 
uitkeringsgerechtigden dat ze actief naar werk 
zoeken. Werk moet ook geaccepteerd worden 
als iemand daar dagelijks drie uur voor moet 
reizen. Verder moeten kennis en vaardighe-
den bijgehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld 
door een cursus te volgen die de kans op werk 
vergroot. Ook gelden er nog andere verplich-
tingen. Alleen om dringende redenen mag de 
gemeente iemand tijdelijke ontheffing van de 
arbeidsverplichtingen verlenen. 

Strenger maatregelenbeleid
De Participatiewet is strenger voor mensen die 
zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden. 
Wie onvoldoende zijn best doet, krijgt een 
lagere, of tijdelijk helemaal geen uitkering. De 
bijstandsgerechtigde kan pas weer een volledige 
uitkering ontvangen als hij of zij de verplichtingen 
alsnog is nagekomen. Als een uitkeringsgerech-
tigde binnen twaalf maanden na het opleggen 
van een maatregel opnieuw de arbeidsverplich-
tingen niet nakomt, moet de gemeente hem 
of haar een zwaardere maatregel opleggen. 
Uitkeringsgerechtigden die zich misdragen 
tegenover ambtenaren van de sociale dienst 
lopen vanaf 1 januari het risico dat hun uitkering 
direct wordt verlaagd of (tijdelijk)stopgezet.

Aanpassingen bijzondere bijstand
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de mogelijkheid 
voor gemeenten om chronisch zieken, gehandi-
capten of pensioengerechtigden een financiële 
tegemoetkoming te verstrekken in niet aan-
getoonde zorgkosten. Alleen de aanvullende 
zorgverzekering en een stadspas voor culturele, 
maatschappelijke en sportieve voorzieningen 
blijven mogelijk voor mensen met een laag 
inkomen. Hoe hoog dat inkomen mag zijn, stelt 
de gemeente vast. Daarnaast blijft de individu-
ele bijzondere bijstand bestaan. Dat is een ver-
goeding van de gemeente voor noodzakelijke 
bestaanskosten die mensen met een laag inko-
men, gelet op individuele bijzondere omstan-
digheden, niet zelf kunnen betalen. Ouderen 
en chronisch zieken die in 2014 nog categoriale 
bijzondere bijstand ontvangen, kunnen voort-
aan individuele bijzondere bijstand aanvragen. 
Zij moeten vanaf 1 januari 2015 kunnen aanto-
nen dat de kosten ook echt zijn gemaakt. 
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