
Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met Tjipke Bokma (0297-
387672 van maandag t/m vrijdag) van de afdeling Maat-
schappij en Ruimte, gemeente Aalsmeer.

Jeugdtarief NederlaNdse ideNtiteitskaart 
vervalt per 1 JaNuari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor 
de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 
jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel e 9,20. 
Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening 
mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen 
voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de 
aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ou-
der zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat 
wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige 
aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die 
jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan vooralsnog geen 
uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang 
van het aantal aanvragen. De producent van de documenten 
kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen 
verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de 
personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertij-
den. Het ministerie van BZK zal de gemeenten wekelijks op 
de maandag informeren over de te verwachte levertijden van 
de aanvragen die de week ervoor zijn gedaan. De levering 
van paspoorten en spoedaanvragen voor Identiteitskaarten 
zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
  

defiNitieve BeschikkiNgeN

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de ope-
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. 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 arrondis-
sementsrechtbank (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.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunningen zijn ver-
leend:
- Bon Ami, Dreef 5 te Aalsmeer
- Merksnack De Parel, Ophelialaan 139 te Aalsmeer
- Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 6-10 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 23 december 2011.

Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunningen 
zijn verleend:
- De Halve Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer
- Eetcafé ’t Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer
- Hotel De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer
- In de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer
- Marcon, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27 
 te Aalsmeer
- Restaurant Cincin, Oosteinderweg 347 te Aalsmeer
- Restaurant Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15 
 te Aalsmeer
- ’t Schouwse Hof, Raadhuisplein 16 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 23 december 2011.

Tijdelijk verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. huis-

nummer 3-5 op 13 januari 2012 van 07.00-17.00 uur
- gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Water-

wolftunnel van 6 februari t/m 13 februari 2012 van 06.00-
18.00 uur

Wet algemeNe BepaliNgeN omgeviNgsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 24, het bouwen van een carport;
- Herenweg 23a, het bouwen van een schuur;
- Spoorlaan, het kappen van 41 bomen;
- Stommeerkade 66, het slopen van kassen;
- Stommeerweg 72H, het bouwen van een logiesgebouw 

boven bestaande winkel en havenkantoor;

gemeeNtehuis aalsmeer

Op maandag 2 januari is gemeentehuis geopend vanaf 
11.00 uur. 

Wmo loket aalsmeer 

Op maandag 2 januari is het WMO loket Aalsmeer ge-
sloten. Er is wel telefonisch spreekuur van 08.30 tot 
12.00 uur.

kerstBomeNiNzameliNg iN aalsmeer eN 
kudelstaart

Ook dit jaar is het weer mogelijk kerstbomen in te leveren 
op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente 
Aalsmeer stimuleert dat kinderen de bomen ophalen en in-
leveren. Om de kinderen te motiveren krijgen zij een kleine 
vergoeding van e 0,50 per boom. Voor bewoners is het echter 
ook mogelijk de boom in stukken te zagen en in de groene 
container te doen. De container wordt vervolgens op de ge-
wone, vastgestelde dagen (zie afvalkalender) opgehaald.

Inleveradressen en data voor het inleveren van kerstbomen
- Week 52 ( van 27 tot 30 december) op de Werf van 
 De Meerlanden, Zwarteweg 77A, van 13.15 tot 16.00 uur. 
- Week 1 en 2 (van 3 tot 11 januari) op de werf van 
 De Meerlanden, Zwarteweg 77A van 13.15 tot 16.00 uur.

Op woensdagmiddag 11 januari 2012 van 13.15-16.00 uur bij: 
- Winkelcentrum Kudelstaart op de Einsteinstraat parkeer-

plaatsen nabij oude scholencomplex 
- Drie Kolommenplein bij gemeentehuis (Aalsmeer Dorp) 
- Gymnastieklokaal Jac. P. Thijsselaan (Aalsmeer Zuid) 
- ’t Middelpunt Wilhelminastraat 55 (Aalsmeer Oost)

Besluit registratie kiNderopvaNg

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken 
wij bekend dat de volgende voorziening van gastouderopvang 
is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:
Mw. J.K. Lunn- van Golberdinge, Koolwitjestraat 107, met 
uniek registratienummer 783834731. Verwijdering op eigen 
verzoek van de houder, per 1 januari 2012;

coNcept algemeNe suBsidieverordeNiNg 
aalsmeer 2012

De raad heeft op 22 december 2011 ingestemd met de con-
cept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012 (ASV). 
In de periode van 23 december 2011 t/m 17 februari 2012 
ligt de concept ASV ter inzage bij de publieksbalie van de 
gemeente Aalsmeer. De concept ASV is tevens te downloa-
den van de website van de gemeente www.aalsmeer.nl. Alle 
belanghebbenden kunnen schriftelijk hierop reageren tot en 
met 17 februari 2012 bij de afdeling Maatschappij en Ruimte. 
Op 29 maart 2012 wordt de ASV, met heroverweging van de 
ingediende reacties, definitief door de raad vastgesteld. Bij 
de begrotingsbehandeling 2011(november 2010) heeft de ge-
meenteraad de notitie ‘Innoveren, vernieuwen en renderen’ 
vastgesteld. De raad heeft het college toen gevraagd de voor-
stellen benoemd in deze notitie verder uit te werken. In het 
project is een aantal voorstellen gedaan om door middel van 
innovaties een hoger maatschappelijk rendement te behalen 
met dezelfde middelen of hetzelfde rendement met minder 
middelen. Eén van de onderwerpen die aan een herijking 
worden onderworpen, is het systeem van subsidieverlening 
in de gemeente Aalsmeer. Nadere uitwerking heeft in 2011 
plaatsgevonden en is vastgelegd in het document ‘Herijking 
subsidiebeleid Aalsmeer’. Dit rapport geeft een aantal aanbe-
velingen om te komen tot een nieuw subsidiebeleid. Een van 
de aanbevelingen is actualisatie van de subsidieverordening. 

De huidige Algemene Subsidieverordening Aalsmeer (ASV) 
dateert van 2000 en mist daardoor elementen uit latere wet-
geving (rekenkamer(functie), Wet Bibob, Wet Dwangsom). De 
nog steeds bestaande Verordening gecoördineerd bejaarden-
werk 1984 had bij de vaststelling van de ASV 2000 moeten 
worden ingetrokken, omdat het daarin is opgegaan. Dat is 
toen verzuimd en dit moet alsnog gebeuren. De verstrekking 
en vaststelling van subsidies is zowel voor de gesubsidieerde 
instellingen als voor de gemeente een arbeidsintensief pro-
ces. In de huidige ASV wordt geen onderscheid gemaakt tus-
sen kleine en grote subsidieaanvragen. Gevolg is dat zeker bij 
relatief kleine subsidierelaties sprake is van grote regeldruk 
en hoge administratieve lasten. Deregulering en verlaging 
van de administratieve lastendruk zijn één van de doelen van 
het nieuwe collegebeleid. Daarnaast dient een nieuwe con-
cept ASV de basis te leggen voor een nieuw subsidiebeleid dat 
gebaseerd dient te zijn op het behalen van maatschappelijke 
effecten en concrete beleidsdoelen.  

voor meer iNformatie: WWW.aalsmeer.Nl

officiële mededelingen
29 december 2011

- Uiterweg 154 ws7, het bouwen van een garage;
- Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een opslagruimte.

verleeNde omgeviNgsverguNNiNgeN, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. 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 gemoti-
veerd 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:
- Kas 20, het wijzigen van een gevel; 
- Kas 22, het wijzigen van een gevel;
- Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest; 
- Machineweg 289, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 110, het plaatsen van reclame-uitingen; 
- Oosteinderweg 543a, het slopen van een woning; 
- Uiterweg 260 achter, het bouwen van een garage; 
- Westeinderplassen H2753, het plaatsen van een blokhut; 
- Zeeltstraat 55, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 december 2011

WelstaNdscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297-
387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 
2 weken. 

ter iNzage BiJ de afdeliNg dieNstverleNiNg, 
Week 52

t/m 6 jan.  APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v. si-
naasappelactie op 1 & 2 februari 2012;

t/m 6 jan.  APV Vergunning: voor het werven van donateurs 
voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011 
en van 30 januari t/m 4 februari 2012 tussen 
13.00-21.00 uur;

t/m 12 jan.  APV Vergunning: kledinginzamelingsactie aan 
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Le-
ger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 3e 
kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal;

t/m 17 jan. RVV: ontheffing stremmen o.a. Calslager Banc-
ken;

t/m 27 jan. Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en 
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7”; 

t/m 27 jan.  APV Vergunning: voor het plaatsen van een par-
tytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec 
2011;

t/m 31 jan.  APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de 
nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan 
Vleghaar v.o.f.;

t/m 1 feb. RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinder-
weg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012 
van 07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de Oos-
teinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februa-
ri t/m 13 februari;

t/m 2 feb.  Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb.  Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb.  APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te 

Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139 
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 
6-10 te Aalsmeer;

t/m 3 feb.  APV exploitatie & terrasvergunning: De Hal-
ve Maen Dorpsstraat 24 te Aalsmeer, Eetcafé ’t 
Farregat Oosteinderweg 248 te Aalsmeer, Ho-
tel Chariot Oosteinderweg 243 te Aalsmeer, In 
de Zotte Wilg Uiterweg 27A te Aalsmeer, Mar-
con Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27 te 
Aalsmeer, Restaurant Cincin Oosteinderweg 347 
te Aalsmeer, Restaurant Wapen van Aalsmeer 
Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof 
Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;

t/m 3 feb.  APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00 
uur;

t/m 3 feb.  APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00 uur;

t/m 3 feb.  RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011 
van 07.00-15.00 uur;

t/m 8 feb.  Geactualiseerde subsidieverordening baggerkos-
ten Rijnland;

t/m 17 feb.  Concept Algemene Subsidieverordening Aals-
meer 2012.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

WiJkradeN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op 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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats 17 januari en 7 februari en 2012.

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 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.

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 aan-
spreekpunt 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.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gewijzigde 
openingstijden 
maandag 2 januari
gemeente Uithoorn: Maandag 2 januari 
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en 
Werk & Inkomen in Uithoorn om 10.00 uur 
geopend. De telefonisch spreekuren deze 
dag van beide loketten zijn gewoon van 
8.30 tot 12.00 uur. 
gemeente Aalsmeer: Maandag 2 januari 
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en 
Werk & Inkomen in Aalsmeer gesloten. De 
telefonisch spreekuren deze dag van beide 
loketten zijn gewoon van 8.30 tot 12.00 uur.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn heeft op 15 decem-
ber 2011, op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), beslo-
ten voorlopig in te stemmen met de volgende 
(gewijzigde) verordeningen: 

 Afstemmingsverordening 2012 Aalsmeer;
 Verordening maatschappelijke participatie 

WWB 2012 Aalsmeer;
 Handhavingsverordening Inkomensvoorzie-

ningen Aalsmeer 2012;
 Re-integratieverordening Aalsmeer 2012;
 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 

2012 Aalsmeer;
 Verordening langdurigheidstoeslag Aals-

meer 2012.
Deze verordeningen l iggen van woens-
dag 28 december 2011 tot en met woensdag 
8 februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis 
Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen 
zienswijzen met betrekking tot de verordenin-
gen ingediend worden. Daarna zal de gemeen-
teraad van de gemeente Aalsmeer de verorde-
ningen behandelen en vaststellen. 

Vrijwilligers van de algemene 
hulpdienst Uithoorn in het zonnetje
Eén keer per jaar trakteert het Loket Wonen, Welzijn en Zorg de vrij-
willigers van de algemene hulpdienst Uithoorn. Woensdag 7 decem-
ber waren alle vrijwilligers uitgenodigd in het restaurant van het 
gemeentehuis voor een heerlijke high-tea. De vrijwilligers verdienen 
deze traktatie, omdat zij het hele jaar door beschikbaar zijn om aan 
de individuele vragen van burgers te voldoen. Zo begeleiden zij men-
sen naar een dokter, een ziekenhuis of doen ze boodschappen voor 
mensen die dat niet meer alleen kunnen en niemand anders hebben. 
Voor de medewerkers van het Loket ook een leuke gelegenheid om de vrijwilligers op een 
andere manier te leren kennen. Het was een gezellige middag aan en prachtig gedekte tafel. 
Om 16.00 uur gingen de vrijwilligers weer richting huis met een klein presentje. Vrijwilligers, 
nogmaals bedankt en we hopen in 2012 weer fijn met u te kunnen samenwerken!

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 oude-
jaarsdag en nieuwjaarsdag, dan dient u deze 
rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen 
van tevoren te bestellen. Mocht u later bestel-
len, dan geldt de regel vol=vol. Op oudejaars-
avond 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 mor-
gens. Ritten kunt u bestellen via telefoonnum-
mer 0900-8998343 (lokaal tarief).

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet 
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering 
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt 
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer 
op zoek te gaan naar werk aangescherpt. 
Daarnaast wordt een groter appél gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om 
onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB. 

Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werk-
leeraanbod en/of een inkomensvoorziening 
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari 
2012 over naar de WWB. 

2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitke-
ring aanvragen in 2012, moeten eerst vier 
weken actief naar werk of passende scho-
ling zoeken. De regels van de WWB zijn 
direct van toepassing op de jongeren. 

3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader, 
moeder en minderjarige kinderen bedoeld. 
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kin-
deren die nog thuis wonen en andere inwo-
nende gezinsleden (zoals oma of schoon-
zoon) bij het gezin. 

4. Er komt een zogeheten huishoudinkomen-
stoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en 
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen 
en inwonende gezinsleden zoals oma en 

schoonzoon) worden meegeteld bij de bij-
standsuitkering. 

5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuit-
kering voor alle gezinsleden samen. Maar 
sommige gezinsleden kunnen nog wel een 
eigen bijstandsuitkering krijgen. 

6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kun-
nen mensen met een bijstandsuitkering ver-
plichten als tegenprestatie voor de uitkering 
iets te doen dat nuttig is voor de samenle-
ving. 

7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal 
vier weken per jaar in het buitenland ver-
blijven. 

8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, rege-
ling chronische zieken, gehandicapten en 
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag, 
de collectieve zorgverzekering en enkele 
andere voorzieningen van Werk, Inkomen 
alleen nog maar voor mensen met een inko-
men dat 110% van de bijstandsuitkering of 
lager is.

Wilt u meer informatie hebben over deze wijzi-
gingen? Neem dan contact op met een mede-
werker van het cluster Werk en Inkomen. De 
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van 
deze pagina.

Wijzigingen in de WWB

Kinderopvang Snoopy 
deelt kerstpakketten 
uit voor kinderen
Kinderopvang Snoopy heeft 22 decem-
ber een groot aantal kerstpakketten voor 
kinderen tot 12 jaar overhandigd aan de 
gemeente. Deze pakketten zijn gemaakt 
door de kinderen van Kinderopvang 
Snoopy. De gemeente zal deze pakketten 
verspreiden onder kinderen van ouders 
wonend in de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn met een minimum inkomen. De 
gemeente wil de kinderen en medewer-
kers van Kinderopvang Snoopy nogmaals 
bedanken.




