11 december 2014

officiële mededelingen
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. 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 08.30-17.00 uur.
opeNiNgStijdeN balie bouweN & VerguNNiNgeN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkiNformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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 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.
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.

raad VaN aalSmeer
doNderdag 18 december 2014
Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad
van Aalsmeer op donderdag 18 december 2014, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst
begint om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en
wordt na een onderbreking gevolgd door de besluitvormende
Raadsvergadering.
raad (oordeelsvormend)
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

Ro-1

20.05
20.15

Ro-2
Ro-3

20.25
20.35

Ro-4
Ro-5

21.15

Ro-6

21.45

Ro-7

22.05

Ro-8

22.15
22.25
22.40
22.50

Ro-9
Ro-10
Ro-11

1. Opening van de oordeelsvormende
Raad door de voorzitter
mevr. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
Kadernota Participatiewet 2015-2018
Maatwerkvoorziening voor personen met
een chronische ziekte of beperking
Klachtenregeling sociaal domein
Uitvoeringsagenda en Uitvoeringsparagraaf Gebiedsvisie Aalsmeer 2020
Aanvullend krediet Sportcomplex
Beethovenlaan 120
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Aalsmeer 2015-2020
Vaststellen ‘Rioolaansluitverordening
gemeente Aalsmeer 2015’
Veilig te stellen budgetten 2014
Vaststelling Belastingverordeningen 2015
Moties vreemd aan de orde van de dag
Vragenkwartier en sluiting
PAUZE / ONDERBREKING
raad (besluitvormend)

tijd

agenda- onderwerp
punt

23.10

Rb-1.
Rb-2.

1. Opening door de voorzitter
mevr. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
Benoeming lid Regioraad Stadsregio
Amsterdam
SLUITING

geSloteN
1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.
avondopenstelling
De avondopenstelling op woensdag 24 december en
woensdag 31 december vervalt. De balies gaan dan
om 14.00 uur dicht.
1 januari
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.
eeNmalige koopkracHttegemoetkomiNg 2014

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

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar mogelijk recht
op extra geld van de gemeente. Het kabinet heeft besloten
eenmalig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners met een laag inkomen te verstrekken in 2014. Het is
gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling is achtergebleven
bij inwoners met hogere inkomens.
Om te kijken of u in aanmerking komt voor de koopkrachttegemoetkoming, adviseren wij u om de test te doen op www.
laaginkomen.nl van de Rijksoverheid.
meer informatie
Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u
vinden op www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl. Daar vindt u
ook de voorwaarden en het aanvraagformulier.

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.

wet algemeNe bepaliNgeN omgeViNgSrecHt

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.
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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Berkenlaan 19A (Z-2014/070178), het uitbreiden van de
woning;
- Dreef 7a (Z-2014/069756), permanente vergunning voor
een gebouw tbv kinderdagopvang;
- Helling 49 (Z-2014/069774), het verplaatsen van een
brug en het kappen van 3 bomen;
- Hornweg 219 (Z-2014/070176), het plaatsen van dakkapellen op het zijdakvlak;
- Oosteinderweg 270 (Z-2014/069047), het kamergewijs
verhuren van de woning;
- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070035), het bouwen van
een woning.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:

- Aalsmeerderweg 111 (Z-2014/069555), het verwijderen
van asbest uit een woning;
- Graaf Willemlaan 10 (Z-2014/069780), het verwijderen
van asbest uit een mutatiewoning;
- Legmeerdijk 313, Flora Koelcel C138 (Z-2014/069869),
het verwijderen van asbest;
- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070027), het slopen van een
woning;
- Seringenpark 7 (Z-2014/070276), het verwijderen van
asbest.
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:
- Bernhardstraat 14 (Z-2014/066041), het kappen van 3
populieren (verzonden 4 december 2014);
- Oosteinderweg 136 (Z-2014/052911), het vergroten
van de woning dmv een opbouw (verzonden 9 december
2014);
- Vlasakkerlaan 4, 6, 8, 10, 12, 14 (Z-2014/059981), het
bouwen van 6 waterwoningen (verzonden 3 december
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 89 en 91 (Z-2014/057886), het wijzigen van
een bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten (verzonden 5 december 2014).
iNgetrokkeN aaNVrageN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hornweg 248 (Z-2014/062837), het bouwen van een garage, berging en carport (verzonden 27 november 2014);
- Stationsweg 17 (Z-2014/062852), tijdelijke bewoning
voormalig postkantoor (verzonden 27 november 2014).
geaccepteerde meldiNg(eN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 111 (Z-2014/069555), het verwijderen
van asbest (verzonden 8 december 2014);
- Graaf Willemlaan 10 (Z-2014/069780), het verwijderen
van asbest (verzonden 8 december 2014);
- Japanlaan 4 (Z-2014/065855), melding activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting (verzonden 8
december 2014);
- Kudelstaartseweg 247 (Z-2014/065406) melding brandveilig gebruik (verzonden 4 december 2014);
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/069869), het verwijderen van
asbest (verzonden 8 december 2014);
- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070027), het slopen van een
woning (verzonden 9 december 2014);
- Seringenpark 7 (Z-2014/070276), het verwijderen van
asbest (verzonden 9 december 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Nieuw: VaNaf 1 jaNuari Het Sociaal loket
Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen over
ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en jeugdhulp terecht bij
het Sociaal loket.
Per 1 januari 2015 wordt de samenwerking G2 (Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven.
Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal
loket. U krijgt per 1 januari dus geen brieven meer
van de G2, maar direct van uw gemeenten.
Nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.
U kunt bij het Sociaal loket per 1 januari ook terecht
voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een
laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.
ter iNzage
t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal (met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen. Het perceel is
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer)
Vaststelling wijzigingsplan bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken ter inzage. Ontwerp van de structuurvisie
Uiterweg.
t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) m.b.t. bestemmingsplan
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-2013/002500)
t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) m.b.t. bestemmingsplan
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z2014/052293)
t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’
t/m 09-0115 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z2014/051286), brandveilig gebruik.
t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stukken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vaststellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen
woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16
(oneven nummers).te Aalsmeer.
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

commiSSie ruimtelijke kwaliteit
(VoorHeeN welStaNdScommiSSie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1
te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
eVeNemeNteN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
eVeNemeNteNVerguNNiNg
- Vuur en Licht op het Water op 5 september 2015 van
20:00 uur tot 24:00 uur, Kudelstaartseweg nabij de watertoren (Z-2014/059738);
- Laatste Werkdag op 30 december 2014 van 14.0022.00, uur Chrysantenstraat hoek Weteringstraat (Z2014/060655).
collecteS
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

wet algemeNe bepaliNgeN omgeViNgSrecHt
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer iNformatie: www.aalSmeer.Nl

Het Sociaal loket

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Heeft u zorg of
ondersteuning nodig?

Heeft u hulp nodig bij
het zoeken naar werk?

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht
voor onder andere hulp bij de huishouding, een
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken,
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld
hulp bij uw administratie).

Iedereen die (tijdelijk) niet in zijn
eigen inkomen kan
voorzien, valt vanaf
1 januari 2015 onder
de Participatiewet.
Deze is erop gericht om zoveel
mogelijk mensen,
met of zonder beperking, werk te
laten vinden. De
Participatiewet
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt
voor begeleiding naar (aangepast) werk en verstrekt een uitkering als dat nodig is.

Als u hulp nodig heeft
of uw indicatie voor
zorg loopt af, dan kunt
u vanaf 2 januari terecht
bij het Sociaal loket. De
gemeente geeft een indicatie op basis van een
gesprek, uw medische
gegevens, een huisbezoek en, als dat nodig is,
een keuring.

Het Sociaal loket

Bij het Sociaal loket werken mensen die speciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek,
waarin we samen bekijken welke hulpmiddelen u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen
betekenen.

Sociaal team voor ingewikkelde
problemen

Als er in uw gezin of huishouden sprake is
van een wat meer ingewikkeld probleem,
komt uw vraag terecht bij het sociaal team.
De medewerker van het sociaal team onderzoekt samen met u welke hulp u nodig heeft.
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, huisarts
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U
wordt naar een sociaal team doorverwezen
door een medewerker van het Sociaal loket,
uw huisarts of een andere deskundige.

Veranderingen op het gebied van werk

Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en
mensen met een indicatie voor een sociale
werkvoorziening die eind 2014 nog op de
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van
passend werk. Van alle mensen die onder de
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te
doen in de samenleving. Dit heet de tegenprestatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen
houden.

Veranderingen op het gebied van
inkomen

De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw
uitkering daarop aanpassen. Ook worden verschillende vormen van inkomensondersteuning
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en
andere vormen van inkomensondersteuning, zoals de individuele bijzondere bijstand, blijven wel
bestaan voor mensen met een laag inkomen.

Klachtenregeling

Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg,
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen,
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

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

Sociaal loket

vanaf 2 januari

Bezoekadres

Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

Openingstijden

U kunt langskomen bij het Sociaal loket
van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 12.00 uur.

Telefoon

Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte
nummer: 140297.

Mail

U kunt een mail sturen naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website

Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Heeft uw kind
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en jeugdbescherming.
Als uw kind jeugdhulp
nodig heeft of de indicatie voor hulp loopt
af, dan kunt u daarvoor
vanaf 2 januari 2015
terecht bij het Sociaal
loket. De medewerker van het Sociaal loket kijkt samen met u
welke zorg het beste bij
uw kind past. Daarna
wordt samen met u
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts.

U kunt bij het Sociaal loket ook
terecht voor:
• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale
huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

