23 december 2015

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 de cOMMissievergadering
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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24 en 31 deceMber
Het callcenter is op 24 en 31 december bereikbaar
tot 16.00 uur
1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is 1e en 2e kerstdag gesloten.
1 januari
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.
6 januari
Op 6 januari is het gemeentehuis (i.v.m. de
Nieuwjaarsreceptie) vanaf 14.00 uur gesloten.

gebruik regiOtaxi aMstelland tijdens de
feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig 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 (dus uiterlijk 22 december
2015) 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).
bekendMakingen snel en Makkelijk te vinden
Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat
u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 OktOber 2015 is de dienstverlening
bij de balie bOuwen & vergunningen en balie
bedrijven gewijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020-540 4911.
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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. 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.
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied
1 en 2 (Z-2015/067319), (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 66 woningen waaronder
3 waterwoningen)
- Oosteinderweg 459, 1432BJ (Z-2015/068487) (het uitbreiden van de woning aan de zijgevel)
- Hadleystraat 1-3, 1431SK (Z-2015/068958) (het oprichten
van een woning t.b.v. kamergewijze verhuur en melden van
brandveiliggebruik)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- Ophelialaan 182, 1431HP (Z-2015/067364) (Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Spoorlaan 25, 1431TM (Z-2015/057618) (Het plaatsen van
een container, schaftwagen en toilet t.b.v. buitenschilderwerk)
- Dorpsstraat 93, 1431CB (Z-2015/067584) (brandveilig gebruik van een restaurant)
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/065744) (het starten
van het restaurant La Chaumiere BV)
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:
- Fuutlaan 28, 1431 VP (Z-2015/061369) (het plaatsen van
een dakkapel aan de voorgevel en vervangen gevelplaten)
- Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM (Z-2015/051157) (het
vestigen van een sportschool)
- Wilgenlaan 16, 1431 HT (Z-2015/043216) (het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning)
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/059255) (het maken van
een kleine aanbouw aan de voorgevel)
besluit genomen (blijkt omgevingsvergunningsvrij project)
- Zijdstraat 19C, 1431 EA (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van kantoorruimte naar
woonruimte/studio)
procedure afgebroken, aanvraag ingetrokken
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG (het uitbouwen van de achterkant van de woning)
- Dorpshaven fase 3, deelplan, 1, 2, 3, 4 (het afwijken van
het bestemmingplan t.b.v. het oprichten van 63 eengezinswoningen en 3 waterwoningen met bijbehorende infrastructuur)
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.
explOitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Machineweg 33, 1432 EL, (Z-2015/066244) snackbar,
broodjeszaak Cafetaria Creta, ontvangen 1 december 2015
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Machineweg 33, 1432 EL, (Z-2015/066244) snackbar,
broodjeszaak Cafetaria Creta, ontvangen 1 december 2015
geaccepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72A, 1431 EX (Z-2015/067539), Besloten
bedrijfsfeest met DJ op 17 december 2015, geaccordeerd
10 december 2015
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter inzage
t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met
de daarop betrekking hebbende stukken (nabij het kruispunt van de Hornweg met de Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oosteinde via de Palingstraat)
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop betrekking hebbende stukken (aan de Dreef 1
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van
Voetbalvereniging Aalsmeer)

Overige lOketten en infOrMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.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.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
prOcedure
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

facebook.com/

eigen bijdrAge 2016 AAlsmeer
Als u gebruik maakt van een voorziening, betaalt u in de meeste
gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw
gezinssamenstelling, leeftijd, (gezamenlijk) vermogen en (gezamenlijk)
inkomen én de kosten van de voorziening en/of hulp. Het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Het CAK
maakt daarbij gebruik van de inkomensgegevens van de Belastingdienst van
twee jaar voor de verstrekking van de voorziening.
Als u een hoog inkomen heeft, en naar verhouding dus een hoge eigen
bijdrage moet betalen, kan het voorkomen dat u de voorziening volledig
zelf betaalt. Uw betaalt echter nooit meer dan de kosten van de verstrekte
voorziening. Is uw inkomen op dit moment veel lager dan twee jaar
geleden? Dan kunt u dit doorgeven aan het CAK. Via 0800-1925 vraagt u
een ‘formulier aanpassen eigen bijdrage’ aan. Dit formulier staat ook op de
website van het CAK.
Als u gebruik maakt van een voorziening, ontvangt u van het CAK u een
beschikking, waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat vermeld. Daarna
ontvangt u een factuur van het CAK. Voor meer informatie over de hoogte
van uw eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via het gratis
telefoonnummer 0800-1925 of kijk op www.hetcak.nl. Op deze website kunt
u ook een proefberekening maken.
Minimale eigen bijdrage
In 2016 betaalt u, tenzij de gemaakte kosten lager zijn,
minimaal per periode:
e 19,40 voor eenpersoonshuishoudens
e 27,80 voor gehuwden of samenwonenden
Kosten van de voorziening in 2016
Vanaf 2016 zal per maatwerkvoorziening van de Wmo de laagst
gecontracteerde tarieven per soort zorg of voorziening opgevoerd worden bij
het CAK. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van de voorziening
zoals die opgevoerd worden bij het CAK.
Let op: ontvangt u nu begeleiding? In 2015 was het (landelijke)
uurtarief voor klanten met een overgangsrecht voor de verschillende
soorten begeleiding e 14,20. Nu wordt een hoger uurtarief gehanteerd.
Bij gelijke zorgafname zal de eigen bijdrage voor klanten daarom
mogelijk hoger worden. Een klant betaalt echter nooit meer dan de
persoonlijk maximale periodebijdrage die het CAK vaststelt op basis van
inkomen, vermogen, leeftijd en huishoudsamenstelling.
Ook voor een voorziening die via een persoonsgebonden budget (pgb)
verstrekt wordt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van het pgb wordt
dan gebruikt als kosten voor de voorziening.

de kosten van de individuele begeleiding
Bij het CAK zijn de volgende kosten per soort individuele begeleiding
opgevoerd:
soort zorg

Kosten CAK, per uur

Begeleiding basis: Het ondersteunen bij of het oefenen met
e 38,50
vaardigheden of handelingen, het ondersteunen bij of het
oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren
van regie, het overnemen van toezicht en aansturen van gedrag.
Begeleiding extra: ondersteuning is gelijk aan die van
individuele begeleiding basis. Echter deze moet geleverd
worden op afroep en direct beschikbaar zijn.

e 46,20

Begeleiding speciaal: Ondersteunen bij beperkingen op het vlak
van zelfregie over het dagelijks leven (waaronder begeleiding
bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen)
in de vorm van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten
met name bij niet-aangeboren hersenletsel.

e 63,67

Gespecialiseerde begeleiding: Ondersteunen bij langdurig
e 67,69
tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg
van een psychische stoornis. Het accent ligt op handhavingsdoelen, maar er is tevens aandacht voor activerende elementen.
Thuis/woonbegeleiding: is gericht op cliënten die extra
begeleiding nodig hebben om (weer) dagstructuur te krijgen.

e 58,58

Persoonlijke verzorging

e 39,29

Voor individuele begeleiding betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes
dat u er gebruik van maakt.
begeleiding voor zintuiglijK geHAndiCApten

de kosten van begeleiding voor zintuiglijk
gehandicapten
Bij het CAK worden de volgende kosten per soort begeleiding opgevoerd:
Kosten CAK, per uur

Gespecialiseerde begeleiding vroegdoven

e 72,21

Gespecialiseerde begeleiding visueel gehandicapten

e 92,06

De aanbieders zijn:
- Axxicom
- FlexiCura (maakt gebruik van Zorgsamen en
Zorgcentrum Aelsmeer als onderaannemer)
- Tzorg

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

e 70,00

Revaliderende begeleiding zintuiglijk gehandicapten

e 72,21

Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten

e 40,00 per dagdeel

Kosten van de hulp bij het huishouden
Bij het CAK zijn de volgende kosten per soort hulp bij het huishouden
opgevoerd:

Begeleidersvoorziening doofblinden

e 40,00 per dagdeel

Hulp bij Het HuisHouden

soort zorg

Kosten CAK, per uur

Hbh: ondersteuning bij het uitvoeren
van huishoudelijke werkzaamheden

e 21,67

Hbh+: ondersteuning bij het uitvoeren en
organiseren van huishoudelijke werkzaamheden

e 23,00

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes
dat u er gebruik van maakt.
individuele begeleiding
Er zijn verschillende soorten individuele begeleiding en meerdere
aanbieders die verschillende soorten individuele begeleiding bieden (niet
alle aanbieders leveren alle soorten begeleiding). De aanbieders met een
contract bij de gemeente zijn:
- Amstelring, Carehouse, DWRP, FlexiCura, Heliomare, HVO-Querido, Joods
Maatschappelijk Werk, Ons Tweede Thuis, Odibaan, RIBW, Roads, Vita
Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep, Zorgcentra Meerlanden, Windroos,
Zorgcentrum Aelsmeer en een aantal zelfstandigen.

soort zorg

Kosten CAK, per dagdeel

Dagstructurering basis

e 27,96

Dagstructurering ouderen speciaal

e 48,21

Dagstructurering ouderen psychogeriatrie

e 48,21

Dagstructurering verstandelijk gehandicapten (licht)

e 29,03

Dagstructurering verstandelijk gehandicapten (midden)

e 36,75

Dagstructurering verstandelijk gehandicapten (zwaar)

e 53,49

Dagstructurering lichamelijk gehandicapten (licht)

e 37,07

Dagstructurering lichamelijk gehandicapten (midden)

e 41,94

Dagstructurering lichamelijk gehandicapten (zwaar)

e 44,91

Dagstructurering LZA (Langdurige Zorg Afhankelijk)

e 7,94 per uur

vervoer
Vervoer dagbesteding ouderen
Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal
Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal
Vervoer dagbesteding GGZ

e 5,30 per retour
e 5,87 per retour
€ e 13,86 per retour
e 5,18 per retour

Voor dagstructurering betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes dat u er
gebruik van maakt.
Hulpmiddelen en woningAAnpAssingen

Er zijn (landelijke) contracten afgesloten voor inwoners met een zintuigelijk
handicap. De aanbieder zijn: Koninklijke Visio, GGMD, Bartimeus,

soort zorg

de kosten van de dagstructurering
Bij het CAK zijn de volgende kosten per soort dagstructurering opgevoerd:

Voor deze begeleiding betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes dat u
er gebruik van maakt.
dAgstruCturering
Er zijn verschillende soorten dagstructurering (dagbesteding) en meerdere
aanbieders die verschillende soorten dagstructurering bieden (niet alle
aanbieders leveren alle soorten begeleiding). De aanbieders met een
contract bij de gemeente zijn:
- Amstelring, Carehouse, DWRP, Heliomare, Landzijde, Ons Tweede Thuis,
PACA, Roads, Vita Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep, Windroos,
Zorgcentrum Aelsmeer en een aantal zelfstandigen.

De leveranciers van de hulpmiddelen zijn:
- Beenhakker
- Meyra
De leveranciers van de woningaanpassingen zijn:
- Trapliften: Handicare trapliften
- Drempelhulpen/veiligheidsrooster: firma Floorsystems
- Losse (niet-bouwkundige) woonvoorzieningen:
hulpmiddelenleveranciers (zie hierboven)
- Voor overige bouwkundige woningaanpassingen
wordt een offerte gevraagd
Kosten van de hulpmiddelen en woningaanpassingen
De kosten van de hulpmiddelingen en woningaanpassingen/
woonvoorzieningen zijn afhankelijk van het type hulpmiddel of aanpassing.
Tijdens het gesprek met de gemeente zullen de kosten van de voorziening
besproken worden. Voor rolstoelen wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Voor een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, betaalt u een eigen
bijdrage voor de periodes dat u er gebruik van maakt met een maximum
van 91 periodes (komt overeen met 7 jaar). Voor woonvoorzieningen
die in bruikleen worden verstrekt, bijvoorbeeld een veiligheidsrooster
(= drempelaanpassing), betaalt u een eigen bijdrage over 91 periodes
(komt overeen met 7 jaar). Woonvoorzieningen die in eigendom worden
verstrekt (dit betreft veelal goedkopere voorzieningen, zoals een toiletstoel
of douchezitje), betaalt u een eigen bijdrage over 39 periodes (komt
overeen met 3 jaar). Dit geldt ook voor (nagelvaste) woningaanpassingen
ten behoeve van minderjarige kind(eren). Voor een traplift betaalt u een
eigen bijdrage over 130 periodes, wat overeenkomt met 10 jaar.
regiotAxi AmstellAnd
De kosten voor de regiotaxi zijn afhankelijk van de bestemming per
postcode. De bestemmingen worden op een bestemmingenlijst weergegeven
in de bereikbare postcodes. Per postcode worden op de bestemmingenlijst
de ringen vermeld. Per vastgestelde ring betaalt u de eigen bijdrage. De
eigen bijdrage wordt door middel van automatische incasso van uw rekening
afgeschreven. U betaalt niet in de taxi. De eigen bijdrage voor de regiotaxi
gaat dus niet via het CAK
tarieven per ring
Ring 1: e 1,20
Ring 4: e 2,85
Ring 2: e 1,75
Ring 5: e 3,45
Ring 3: e 2,30
Verder dan 5 ringen e 2,27 per kilometer
De tarieven zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2015.

