
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng

Tijdelijk: 
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrich-

ting van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot 
en met 27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en 
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperi-
ode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-
513111.

- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleids-
regels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: Wa-
ternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900-9394 of evelien.van.assenbergh@
waternet.nl

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hooilaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dak-

opbouw aan de voorzijde. Ontvangen 13 maart 2013.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 3 mo-

biele “Beach Flags”. Ontvangen 12 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 14 maart 2013.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en ver-

groten van de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het 
wijzigen van de voorgevel.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
Thamerdal
- Thamerweg 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de achterzijde.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kwakelsepad 10, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een CAI-

kabel. Bezwaar: t/m 24 april 2013.
- Evenementenlaan, vergunning aan Circus Sijm voor het geven van circusvoor-

stellingen op 8 mei 2013. Bezwaar t/m 23 april 2013
Thamerdal
- Prinses Christinalaan/Dreeslaan, omgevingsvergunning voor het kappen van 

vijf paardenkastanjes. Bezwaar: t/m 23 april 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20, ontheffi ng later sluitingsuur aan Dans- en Partycentrum Co-

lijn B.V. van 30 op 31 maart, van 20 op 21 april en van 27 op 28 april 2013 tot 
03.00 uur. Bezwaar t/m 26 april 2013

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
       Park Krayenhof
- Randhoornweg, vergunning aan Monstermania voor het organiseren van een 

monstertruck stuntshow op 27 april 2013 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 
22 april 2013

- Randhoornweg, vergunning aan Nederlands Nationaal Circus Herman Renz 
voor het geven van circusvoorstellingen op 5, 6 en 7 juli 2013. Bezwaar t/m 23 
april 2013

- Weegbree 55, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet voor schenken van 
zwakalcoholhoudende drank door mevrouw Meijer tijdens voorstellingen van 
Toneelgroep Maskerade op 5 en 6 april en 25 en 26 oktober 2013. Bezwaar 
t/m 25 april 2013

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan, vergunning aan Discafé Het Dorp voor het organiseren 

van een Koninginnedag viering op 30 april 2013 van 12.00 tot 20.00 uur. Be-
zwaar t/m 24 april 2013

- Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van Roadie’s voor het 
exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 maart 2016. Bezwaar t/m 22 april 
2013

- Wilhelminakade, vergunning aan Evenementen en Organisatiebureau Fun-
markt voor het organiseren van een braderie op 6 april 2013 van 10.00 tot 
17.00 uur. Bezwaar t/m 25 april 2013

 AFVALSTOFFENVERORDENING 
In de vergadering van 28 februari 2013 heeft de raad een wijziging van Afvalstof-
fenverordening Uithoorn 2008 vastgesteld. Het betreft de aangepaste inzamelfre-
quentie als gevolg van de begroting 2013. De gewijzigde verordening ligt perma-
nent ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en is binnenkort digitaal in te 
zien op de regelingenbank www.uithoorn.regelingenbank.nl

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “DRECHTDIJK 69-HOOFDWEG 47”
Op 19 december 2012 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor 
ruimte overeenkomst gesloten met de eigenaar van deze percelen. Kern van de-
ze overeenkomst is dat de productiecapaciteit inclusief het recht op een bedrijfs-
woning van het huidige tuinbouwbedrijf aan de Drechtdijk 69 wordt verplaatst naar 
de hoofdvestiging aan de Achterweg/Hoofdweg. Alle opstallen aan de Drechtdijk 
69 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt grasland. En in 
het lint worden twee kangoeroewoningen gerealiseerd. Voorliggend voorontwerp-
bestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen om de bouw van 
de kangoeroewoningen aan de Drechtdijk 69 en de bouw van een bedrijfswoning 
aan de Hoofdweg 47 mogelijk te maken.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47’ ligt in het kader 
van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 22 maart 2013 t/m donderdag 4 april 2013 
ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.
uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede 
in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakre-
acties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.

Uithoorn, 13 maart 2013
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen te-
recht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON Gemeente werkt samen 
met regio aan klimaat
Wethouder Zijlstra ondertekende 13 maart, samen met de milieuwethou-
ders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Am-
stel de Lokale Klimaat Agenda. Met het ondertekenen van deze agenda 
maakt de gemeente duidelijk dat zij ook de komende jaren actief aan de 
slag gaat met de onderwerpen energie en klimaat. 

Woningaanpassingen eigen 
woning “Mijn thuis is in Uithoorn” 
Opplussen bewaar het niet voor later
Een van de activiteiten van het stimu-
leringsprogramma Wonen welzijn en 
zorg van de gemeente Uithoorn was 
om door gerichte promotie en voorlich-
ting eigenaar/bewoners te stimuleren 
om (preventieve) woningaanpassin-
gen in de eigen woning aan te bren-
gen. 
Het idee hierbij is dat ouderen (en 
mensen met fysieke beperking) door 
tijdig na te denken over mogelijke aan-

passingen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in de eigen woning. 
Daarnaast worden hierdoor in één 
moeite door het wooncomfort en vei-
ligheid in de woning vergroot.

Woonvisie 2013-2023
Ook in de nieuwe woonvisie 2013-
2023 “Meer keuzen voor de wooncon-
sument” (in januari 2013 vastgesteld) 
wordt het belang van langer zelfstan-

De Lokale Klimaatagenda is een ini-
tiatief van de Rijksoverheid. Door het 
ondertekenen van deze agenda kun-
nen gemeenten duidelijk maken dat 
zij de komende jaren actief aan de 
slag gaan met energie- en klimaatac-
tiviteiten. Gemeenten die de agenda 
hebben ondertekend gaan succes-
volle en kansrijke activiteiten uitwis-
selen om deze op zoveel mogelijke 
andere plaatsen uit te voeren. Zo kun-

nen activiteiten snel en eenvoudig 
navolging krijgen. Voor de gemeen-
te Uithoorn was het vanzelfsprekend 
om de Lokale Klimaat Agenda te on-
dertekenen, omdat we hier al jaren 
met energie- en klimaatprojecten be-
zig zijn. Zonne-energiepanelen en 
laadpalen voor elektrische auto’s zijn 
hier goede voorbeelden van. Deze 
initiatieven delen we graag met an-
deren, zodat wij op onze beurt ook 
kunnen leren van de geslaagde initi-
atieven elders. Op die manier hoeven 
we het wiel niet opnieuw uit te vin-
den. Samenwerken gebeurt met na-
me intensief met onze buurgemeen-
ten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen 
en Ouder-Amstel. We streven geza-
menlijk naar een energieneutrale re-
gio in 2040. Dat betekent in de eer-
ste plaats zo veel mogelijk op ener-
gie besparen en de energie die dan 
nog nodig is met duurzame bronnen 
opwekken. Voorbeelden hiervan zijn 
zonne-energie en bio-energie. De vijf 
regiogemeenten besloten de Agen-
da gelijktijdig te ondertekenen om 
hiermee hun samenwerking te bena-
drukken. Voor het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu was deze sa-
menwerking en gelijktijdige onderte-
kening reden om zelf bij de onder-
tekening aanwezig te zijn. Namens 
de gemeente Uithoorn onderteken-
de wethouder Ria Zijlstra de Agenda.

dig wonen benadrukt. Een van de ac-
tiviteiten uit het werkprogramma wo-
nen voor de periode 2013-2016 is in 
gesprek gaan met lokale (bouw)bedrij-
ven over een rol bij het opplussen van 
woningen. Zoals bewoners informeren 
over mogelijkheden en kosten, aan-
bieden aantrekkelijke oppluspakket-
ten en het starten van een pilot samen 
met geïnteresseerde (bouw)bedrijven.

Wat is opplussen?
Opplussen is het zelf (laten) aanbren-
gen van kleine aanpassingen en/of 
voorzieningen in de woning om lan-
ger zelfstandig te kunnen blijven wo-
nen. Vaak gaat het om kleine ingrepen 

die weinig of niets kosten, maar wel 
het woonplezier verhogen. Extra voor-
deeltje is dat de woning levensloop-
bestendig wordt, waardoor de waar-
de stijgt.

Brochure
Deze informatie is opgenomen in de 
brochure “Mijn thuis is in Uithoorn” 
- Opplussen bewaar het niet voor la-
ter - De brochure is te downloaden 
op de website www.uithoorn.nl maar 
ook in een papieren versie gratis op 
diverse plekken in Uithoorn beschik-
baar, onder andere bij het loket WWZ/
gemeentehuis, bibliotheek en het ge-
zondheidscentrum.

Van links naar rechts: wethouder R.P.Grondel (Diemen), wethouder mevr. B.M. Veltkamp (Ouder-Amstel), wethou-
der  J.P.W. Groot (Amstelveen), wethouder  H.G. Rolleman (Aalsmeer) en wethouder mevr. D.J. Zijlstra (Uithoorn)



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.

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

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur van het samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van 
de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- 
Uithoorn en de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regels vaststellen over de wij-
ze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegd-
heden op grond van deze wet. Dit wordt onder 
andere vastgelegd in het Besluit financiële te-
gemoetkomingen voorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning Samenwerkingsverband 
Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Be-
sluit Wmo is de hoogte van de financiële tege-
moetkomingen van de in de Verordening voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
(Verordening Wmo) vastgestelde voorzienin-
gen opgenomen. 
Op 4 maart 2013 heeft het Dagelijks Bestuur 
besloten het Besluit financiële tegemoetkomin-
gen maatschappelijke ondersteuning 2013 met 
terugwerkende kracht vast te stellen per 1 ja-
nuari 2013. Het Besluit financiële tegemoetko-
mingen maatschappelijke ondersteuning 2013 
ligt van 25 maart 2013 tot en met 3 mei 2013 
ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer 
en Uithoorn. 

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet 
kinderopvang (Wk) en de Regeling sociaal me-
dische indicatie kinderopvang (SMIK) nadere 
regels vaststellen over de wijze waarop zij invul-
ling geeft aan haar bevoegdheden. Het dage-
lijks bestuur heeft op 14 februari 2013 de con-
cept- Beleidsregels vergoeding kosten kinder-
opvang op sociaal medische indicatie vastge-
steld. Deze beleidsregels liggen van 20 maart 
2013 tot 2 mei 2013 ter inzage in het gemeen-
tehuis.

fraudewet
Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van 
de uitkeringsregels strenger bestraft. De over-
heid en het Nederlandse publiek vinden het be-
langrijk dat geld bestemd voor uitkeringen al-
leen terecht komt bij mensen die hier recht op 
hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkerin-
gen in stand te houden als geld bij de verkeer-
de 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 ei-
gen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat 
in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kun-
nen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzi-
gingen in uw situatie direct door te geven. Het 
kan gebeuren dat mensen onbewust de uitke-
ringsregels 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 buur-
vrouw? 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 hier-
bij aan spaargeld, aandelen maar ook za-
ken als dure apparatuur, een auto, sieraden 
of een huis of grond in het buitenland. Voor 
het bezit van een eigen (koop)woning gel-
den aparte regels. 

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet 
u het teveel ontvangen geld volledig terugbe-
talen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag 
als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt 
de boete nog hoger, namelijk 150%. Daar-
naast kan na de tweede overtreding uw uitke-
ring 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 re-
gels te maken krijgt.  

Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw si-
tuatie direct door te geven. Neem bij twijfel al-
tijd 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

loket Wonen, 
Welzijn en Zorg 

25 maart gesloten!
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg 
is op maandag 25 maart gesloten. 

er is op deze dag ook geen 
telefonisch spreekuur.

Klachtenformulier 
regiotaxi nu ook online 

op www.uithoorn.nl

Belangrijke wijziging 
eigen bijdrage Wmo
Bij de berekening 
van de eigen bijdra-
ge Wmo telt voort-
aan het eigen ver-
mogen mee. Vanaf 
2013 wordt een ex-
tra deel van het ver-
mogen meegeteld bij 
de berekening van de eigen bijdrage voor 
AWBZ-zorg en voor ondersteuning van-
uit de Wmo.
Het CAK berekent en incasseert de eigen 
bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. De-
ze maand verstuurt het CAK de beschik-
kingen met de herziene eigen bijdragen 
voor de Wmo en ‘Zorg zonder verblijf’ in 
verband met de vermogensinkomensbij-
telling. In december 2012 heeft het CAK 
de mensen die mogelijk met de vermo-
gensinkomensbijtelling te maken krijgen al 
via een brief op de hoogte gesteld van de 
wetswijziging. 
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening 
waarvoor een eigen bijdrage geldt en ont-
vangt u van het CAK een acceptgiro voor 
de eigen bijdrage? Dan kan deze rekening 
vanaf maart 2013 hoger zijn dan voorheen 
omdat uw eigen vermogen deels wordt 
meegenomen. 
Voor nadere informatie kunt u terecht op 
www.hetcak.nl

BeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGENBeestachtigeAANBIEDINGENAANBIEDINGENAANBIEDINGEN




