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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
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.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

GEMEENTEHUIS AALSMEER
LET OP GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE
FEESTDAGEN
24, 25, 26 en 31 december is het gemeentehuis van
Aalsmeer gesloten en vindt er geen dienstverlening
plaats.
2 januari 2013 zijn de balies in het gemeentehuis
van Aalsmeer geopend van 14.00-20.00 uur.
AMBTELIJK SAMENWERKING
In verband met de ambtelijke samenwerking met Amstelveen vindt er van 18 t/m 21 december de verhuizing plaats van een groot aantal medewerkers van
Aalsmeer naar Amstelveen. Met uitzondering van de
afdeling Dienstverlening, het loket WMO en het Loket
Sociale Zaken, zijn de medewerkers niet bereikbaar
voor het publiek. Dit geldt zowel voor de telefonische
als de fysieke bereikbaarheid. Daar waar noodzakelijk
zullen door de receptie in Aalsmeer terugbelverzoeken
genoteerd worden.
DIENSTVERLENING BALIE BOUWEN &
VERGUNNINGEN UITGEBREID
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen
met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert
er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen in
het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het is
wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag
8.30 tot 12.30 uur*
* In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
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.
BEKENDMAKING WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING‘SAMENWERKINGSVERBAND
AALSMEER - UITHOORN’
Op 18 december 2012 hebben de colleges van Aalsmeer en
Uithoorn de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘
Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn’ vastgesteld en
getekend. De regeling treedt in werking met ingang van 01
januari 2013.
De regeling is in 2009 getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke organisatie die belast is
met de uitvoering van de taken gemeentelijke belastingen
en de Wet waardering onroerende zaken, de e-dienstverlening, werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de
Wet maatschappelijke ondersteuning voor de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn. De wijziging van de regeling per 1
januari 2013 betreft het uit de regeling halen van de taken
e-dienstverlening en Woz-belastingen. Per 1 januari 2013 is
de taak gemeentebelastingen ondergebracht in de ‘Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen’
voor de gemeente Aalsmeer en in de ‘Gemeenschappelijke
regeling samenwerking belastingen regio Amstelland Meerlanden’ voor de gemeente Uithoorn.
De volledige tekst van de regeling ligt met ingang van 19
december 2012 voor 6 weken op de volgende wijze voor een
ieder ter inzage:
- Bij de receptie van het gemeentehuis, Driekolommenplein1 te Aalsmeer. Openingstijden receptie: maandag
tot en met vrijdag van 9.00-14.00 uur );
- De regeling is begin 2013 terug te lezen op de regelingenbank van Aalsmeer
WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-

werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
INRICHTINGSCRITERIA VOOR INZAMELVOORZIENINGEN
GEMEENTE AALSMEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun
vergadering van 11 december 2012 inrichtingscriteria hebben vastgesteld voor de aanwijzing van aanbiedplaatsen
voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk
afval in de gemeente Aalsmeer.
Korte inhoud
In het collegebesluit van 11 december 2012 zijn inrichtingscriteria vastgesteld, die als basis zullen dienen voor de aanwijzing van de aanbiedplaatsen. De inrichtingscriteria zijn:
een doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte,
beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersveiligheid, de financiële, inzamellogistieke aspecten en fysieke
(on)mogelijkheden om inzamelvoorzieningen te plaatsen.
Inwerkingtreding
De inrichtingscriteria treden in werking op de eerste dag na
de datum van deze bekendmaking.
Inzien stukken
De inrichtingscriteria liggen vanaf heden voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling dienstverlening, balie 5 van
het gemeentehuis.
DEFINITIEVE BESCHIKKINGEN
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Koopzondag
Het college maakt bekend dat voor 2013 de volgende dagen
als koopzondagen zijn vastgesteld:
- het gebied ten oosten van de Machineweg:
24 maart, 1 april (2e paasdag), 14 april, 21 april, 5 mei,
9 mei (hemelvaartsdag), 20 mei (2e pinksterdag), 26 mei,
1 december, 8 december en 15 december.
- het gebied ten westen van de Machineweg:
1 april, 21 april, 9 mei (hemelvaartsdag), 20 mei (2e
pinksterdag), 29 september, 3 november, 24 november, 1
december, 8 december, 15 december, 22 december en 29
december.

ONTWERP OPENSTELLINGSVERGUNNING
WATERWOLFTUNNEL AALSMEER - HAARLEMMERMEER
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
heeft op 18 december 2012 besloten een ontwerp-openstellingsvergunning voor de Waterwolftunnel in de N201 ter visie
te leggen. De Waterwolftunnel ligt in de nieuwe N201 nabij
Schiphol en FloraHolland Aalsmeer en wordt gerealiseerd
door de provincie Noord-Holland. De verwachte openstelling
van de Waterwolftunnel is voorjaar 2013.
Op basis van de openstellingsaanvraag en de daarbij behorende indiengegevens in het veiligheidsBeheerPlan (VBP)
van 9 november, hebben de gemeente Haarlemmermeer en
beide veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Kennemerland een positief advies uitgebracht aan de gemeente
Aalsmeer. Op 18 december 2012 hebben de burgemeester en
wethouders van Aalsmeer, mede gebaseerd op de adviezen
van haar adviseurs, een ontwerp besluit genomen. Dit ontwerp besluit wordt gedurende een periode van 6 weken ter
inzage gelegd om belangstellenden de gelegenheid te geven
hun zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen. De
aankomende periode werkt de provincie Noord-Holland aan
het verificatie- en validatieproces, waarmee zij moeten aantonen dat de tunnel aan alle wettelijke (veiligheids)eisen
voldoet. Ook hierbij zijn de gemeente Aalsmeer en haar adviseurs nauw betrokken. De resultaten worden begin 2013 aangeleverd en vervolgens getoetst door de gemeente Aalsmeer
en haar adviseurs. Met deze uitkomsten en de eventueel ingekomen zienswijzen, nemen burgemeester en wethouders
van Aalsmeer vervolgens een besluit omtrent de definitieve
openstellingsvergunning. Verwacht wordt dat de Waterwolftunnel in het voorjaar van 2013 kan worden opengesteld
voor het verkeer.
Gedurende de ter inzagetermijn kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling een zienswijze indienen. De
termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt, op
grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht,
zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit is gepubliceerd (21 december 2012).
De zienswijze dient te worden gericht aan Burgemeester en
wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
De zienswijze moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waarover de zienswijze is
gericht.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING,
BALIE 5 ( WEEK 51)
t/m 28-12
t/m 28-12
2013
t/m 02-01
t/m 10-01

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dotterbloemweg, het bouwen van een woning;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Poldermeesterplein 11, het wijzigen van het gebruik
t.b.v. een zonnecentrum;
- Middenweg, het kappen van een boom;
- Oosteinderweg achter 287, het herprofileren van watergangen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zandoogjestraat 21, het wijzigen van de gevel en het
bouwen van een dakterras.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum vergunningen: 18 december 2012.

t/m 10-01
t/m 10-01
t/m 11-01
t/m 13-01
t/m 16-01
t/m 17-01

t/m 18-01
t/m 18-01
t/m 18-01

t/m 24-01
t/m 30-04
t/m 01-02
t/m 01-02
t/m 01-02

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op 29
en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosteinderweg;
Het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de
Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december
2012 tussen 09.00-11.30 uur;
APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
voor het maken van muziek met een draaiorgel op
de openbare weg in deze gemeente; W.U.N. Hegi,
voor het maken van muziek met een draaiorgel op
de openbare weg in deze gemeente;
APV Collectevergunning voor het houden een kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal;
Regeling verwerking verspreidbare bagger;
Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
Beschermde dorpsgezichten;
APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling voor
31 december 2012 op 1 januari 2013 tot 06.00
uur;
Onteigening van een onroerende zaak in de gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen van
een partytent van 27 tot 29 december 2012 voor
lunchroom Marcon;
APV Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef
van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00 uur;
Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van 07.0017.00 uur;
APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur;
Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer;
Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen gemeente Aalsmeer;
Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn’;
Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel
Aalsmeer-Haarlemmermeer.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
COLOFON
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en Inkomen, Wmo-voorzieningen en
WOZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
Openingstijden
cluster Werk en Inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
Openingstijden Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
Postadres G2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Fraudewet

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen
van de uitkeringsregels strenger bestraft. De
overheid en het Nederlandse publiek vinden
het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier
recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk
om uitkeringen in stand te houden als geld bij
de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel
doet dat niet, voor dat deel worden de boetes verhoogd.
In welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw
eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag
dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond
te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk
om wijzigingen in uw situatie direct door te
geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus
wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.
Veranderingen in uw leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand,
of woont u samen? Als u samenwoont
kan uw uitkering namelijk lager uitvallen.
Soms heeft u zelfs helemaal geen recht
meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
Het verrichten van betaald werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe
een dagje voor een uitzendbureau? Past
u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan
bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.
Het hebben van eigen vermogen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag
de waarde van uw bezittingen niet boven
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland.
Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.
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de bedrag als boete. Als u opnieuw in de
fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden
worden stopgezet.
Overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt
een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt
in:
Overtredingen en strafbare feiten begaan
vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels van het oude recht.
Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels.
In januari 2013 heeft u de gelegenheid
om overtredingen uit 2012 of eerder te
melden zonder dat u met de nieuwe,
strengere regels te maken krijgt.
Geen recht op schuldhulpverlening
De terugvordering en de boete die u moet
betalen als u de regels heeft overtreden hebben grote financiële gevolgen. U heeft een
schuld bij de gemeente. Deze schuld moet
u helemaal terugbetalen. Schulden die door
het overtreden van de regels zijn ontstaan
worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening.
Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel
altijd contact met ons op. Wij informeren u
graag over uw situatie. U kunt contact opnemen met het cluster Werk en Inkomen. Of
kijk op www.weethoehetzit.nl

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels
moet u het teveel ontvangen geld volledig
terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelf-

Waarom gaan
Aalsmeer en Amstelveen
samenwerken?
Vanaf januari 2013 werken de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en
Amstelveen samen vanuit het raadhuis in Amstelveen.
In vogelvlucht de belangrijkste voordelen op een rij.
1. SAMEN STERKER
Met één gemeentelijke organisatie van in totaal 900 ambtenaren is de
gezamenlijke spankracht en kennis groter dan bij een kleine organisatie met
160 ambtenaren.
Met het verschuiven van de vele rijkstaken naar gemeentelijk niveau is
die gezamenlijke kracht gewoonweg noodzaak.
2. DIENSTVERLENING OP NIVEAU
De samenwerking waarborgt de kwaliteit van goede dienstverlening aan burgers en bedrijven in de toekomst.
3. ZELFSTANDIG AALSMEER
Door de ambtenaren van Amstelveen en Aalsmeer voor beide gemeenten te
laten werken, wordt Aalsmeer als zelfstandige gemeente sterker.
De eigen gemeenteraad en college werken in Aalsmeer en besturen van daaruit de eigen gemeente.
4. FINANCIEEL VOORDEEL
Per jaar besparen beide gemeenten vanaf 2014 in totaal 2,8 miljoen euro. Zo kan
de gemeente Aalsmeer ieder jaar 1,4 miljoen euro aan andere zaken besteden.

Regiotaxi Amstelland
Verwachte drukte voor
Regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er meer gebruik
gemaakt van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi
op eerste of tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee
dagen van tevoren te bestellen. Wanneer u
later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op de normale tijd. Dit is om
07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen via telefoonnummer 0900-8998343 (lokaal tarief).

Vermogensinkomensbijtelling in de Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
Met ingang van 1 januari 2013 wordt het toestingsinkomen voor de berekening van de eigen bijdragen voor de Wmo en de AWBZzorg verhoogd met een extra bijtelling van het
inkomen uit het vermogen.
Van het vermogen uit spaargelden en beleggingen (box 3) wordt 12% meegeteld bij het
bijdrageplichtige inkomen. Dit kan betekenen
dat u een hogere eigen bijdrage gaat betalen.
In december 2013 ontvangt u over deze wijziging een brief van het Centraal Administratiekantoor (CAK). In deze brief wordt u geïnformeerd over de gevolgen die deze vermogensinkomensbijtelling voor u heeft. Voor een
indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage in 2013 kunt u op de website van het CAK
(www.hetcak.nl) gebruik maken van een rekenmodule.
Heeft u vragen over de vermogensinkomensbijtelling en de mogelijke gevolgen voor uw
eigen bijdrage? Neem dan contact op met het
Centraal Administratie Kantoor.

In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een beperking en een medische indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi is een vorm van individueel taxivervoer die
u van deur tot deur brengt binnen een gebied van
vijftien kilometer vanaf de gemeentegrens van
uw eigen woongemeente. Om hier gebruik van te
maken heeft u een vervoerspas nodig. Indien u
nog geen pas heeft, dan kunt u informeren over
de voorwaarden bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg.
Regiotaxi reserveren
U kunt een rit reserveren via telefoonnummer:
0900-89 98 343 (lokaal tarief) of via internet: www.
connexxion.nl. Uw pas(nummer) is nodig om een
reservering te maken.
Een aantal spelregels van de Regiotaxi
De Regiotaxi rijdt tussen 07.00 ‘s ochtends en
01.00 uur ’s nachts.
U kunt een rit bestellen tussen 07.00-0.00 uur.
Bij reservering geeft u aan met hoeveel personen u reist en of u gebruik maakt van een eventueel hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel of rollator).
U bestelt de taxi maximaal één uur van tevoren
(eerder mag ook!).
U reserveert zo mogelijk alvast uw terugreis.
Ritten met een vertrektijd tussen 7.00 uur en
8.00 uur moet u de dag ervoor aanvragen.
Per persoon kan één tas of koffer worden meegenomen.
Klachten over de Regiotaxi kunt u indienen bij
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket
registreert de klacht en stuurt deze door naar
Connexxion.
Wat als de Regiotaxi niet komt?
De taxi mag maximaal 15 minuten eerder tot 15
minuten later komen dan de door u bestelde tijd.
Als de regiotaxi 45 minuten na de afgesproken tijd
nog niet is gearriveerd moet u contact opnemen
met de centrale van de Regiotaxi. Alleen met toestemming van de telefoniste mag u gebruik maken van een andere taxi. Zij legt u ook uit hoe u de
kosten van het andere taxibedrijf kunt declareren
bij Connexxion. Zorg in ieder geval voor een betalingsbewijs van de door u gemaakte kosten voor
een andere taxi.
Vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg of
lees de nieuwsbrief van de Regiotaxi. Pashouders hebben deze nieuwsbrief thuis ontvangen.
De brief is te downloaden op de websites van uw
gemeente: www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl.

Wat merken inwoners
van de samenwerking?
Samenwerken is nuttig en noodzakelijk. Gaan de inwoners van Aalsmeer daar
nou wel of niet iets van merken?
In vier blokken de belangrijkste plannen gerangschikt.
1. VERZEKERD VAN GOEDE DIENSTVERLENING
De ruim 30.000 Aalsmeerders blijven tot in de verre toekomst verzekerd van
goede service en dienstverlening.
2. PUBLIEKSBALIES GEOPEND
De publieksbalies voor bewoners en bedrijven waar inwoners terecht
kunnen voor paspoort, rijbewijs, werk, zorg en tal van administratieve zaken,
blijven gewoon geopend in Aalsmeer.
3. TELEFOON, POST- EN E-MAILADRES
Alle in Amstelveen werkzame ambtenaren maken vanaf januari 2013
gebruik van een persoonlijk Amstelveens e-mailadres, zoals:
l.ambtenaar@amstelveen.nl.
Hun telefoonnummer begint in ieder geval met (020) en níet met (0297).
Fysiek adres = ongewijzigd: Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer.
Postadres = ongewijzigd: Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Telefoonnummer gemeente Aalsmeer = ongewijzigd: (0297) 387 575.
Website = ongewijzigd: www.aalsmeer.nl
4. BEREIKBARE GEMEENTE
Voor gesprekken met ambtenaren blijft er voor Aalsmeerders volop
de gelegenheid om op afspraak op het gemeentehuis te overleggen.

