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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

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gaat werken met 
een ‘gekantelde’ Verordening voorzieningen Wmo

Declaratiefonds 
65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik 
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U 
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inko-
men ontvangen tot €1.266,98 (alleenstaand) 
of €1.743,91 (samenwonend). Het declaratie-
fonds 65-plussers heeft als doel om ouderen 
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er 
wordt geen rekening gehouden met uw eigen 
vermogen. Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling:

 naar de bioscoop;
 een dagje weg;
 sporten;
 bibliotheek;
 een cursus;
 cadeau (klein)kinderen;
 abonnementen;
 lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen.

De gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn 
hebben de Verordening voorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 
vastgesteld.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is een zogenoemde ‘participatie wet’. Dit houdt 
in dat iedereen kan meedoen aan de samen-
leving. Het gaat om alle burgers, ook mensen 
met een beperking. Met de Wmo wordt de stap 
gemaakt van het verstrekken van voorzienin-
gen naar het compenseren van beperkingen. 
De gemeente heeft de plicht om oplossingen te 
bieden, zodat burgers met beperkingen: 

 een huishouden kunnen voeren (in huis), 
 zich in hun woning kunnen verplaatsen 

(woningaanpassingen aan huis) 
 zich om hun woning kunnen verplaatsen 

(om huis),
 medemensen kunnen ontmoeten om soci-

ale verbanden aan te gaan (van huis). 

Wat is de Kanteling Wmo?
De Kanteling Wmo gaat uit van het compen-
seren van een door de persoon met beperkin-

gen ondervonden probleem. Het gaat hierbij 
om het behoud en bevorderen van de zelfred-
zaamheid en participatie. De nadruk valt op wat 
men zelf (nog) kan en pas beslissen over oplos-
singen als alle mogelijkheden bekeken zijn. De 
werkwijze van de Kanteling bestaat uit een eer-
ste contact, waarin eerst wordt onderzocht of 
iemand zelf een oplossing kan vinden. Dit kan 
ook zijn met behulp van mensen uit de eigen 
sociale kring (familie, vrienden, buren). Daarna 
volgt het zogenoemde “gesprek aan de keuken-
tafel”. Tijdens dit gesprek wordt de vraag van de 
burger verhelderd. Het is van belang dat de bur-
ger de ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen 
aan een deskundig persoon: de Wmo-consu-
lent. De oplossing die daarna gevonden wordt 
kan anders zijn dan waar de burger mee bin-
nenkwam. Doel van het gesprek is om samen 
met de burger te komen tot inzicht in problemen 
die de burger ervaart.

Van belang is de versterking van (de ondersteu-
ning van) alle vormen van informele zorg (met 
name mantelzorg en vrijwilligerswerk). In eer-
ste instantie moet men gebruik maken van col-

lectieve voorzieningen (voorliggend). Verder is 
het van groot belang dat de plek waar het pro-
bleem wordt gesignaleerd goed verwijst. Een 
woningcorporatie kan een dergelijke signale-
rende functie hebben, maar ook de huisarts of 
de buurvrouw. De buurvrouw kan bijvoorbeeld 
zien dat iemand al drie dagen zijn hondje niet 
heeft uitgelaten, terwijl dat normaal gesproken 
iedere dag gebeurt.

Wat is er anders met de Verordening voor-
zieningen Wmo 2011?
Naast de hierboven beschreven andere werk-
wijze moet iemand ook een eigen bijdrage beta-
len voor vrijwel alle voorzieningen (uitzonde-
ringen zijn collectief vervoer/Regiotaxi en rol-
stoelen). Dat betekent, dat na toekenning van 
een voorziening of fi nanciële tegemoetkoming, 
iemand een eigen bijdrage gaat betalen. Deze 
bijdrage is afhankelijk van het (gezamenlijke) 
verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt 
berekend en geïnd door het CAK. 

Wanneer gaat de eigen bijdrage regeling in?
De planning is op 1 september 2011 voor alle 
nieuwe Wmo aanvragen. Alle gebruikers van 
voorzieningen en ontvangers van een fi nanciële 
tegemoetkoming worden in het laatste kwartaal 
2011 op de hoogte gebracht van de ingangs-
datum van de eigen bijdrage. De medewerkers 
van het Loket Wonen, Welzijn en Zorg laten u 
weten of u voor een voorziening/fi nanciële tege-
moetkoming in aanmerking komt.

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds 
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aals-
meer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een 
uitkering) ontvangen tot €1.306,66 (alleen-
staand) of €1.451,84 (samenwonend). In 
sommige gevallen mag u meer verdienen 
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen 
rekening gehouden met het eigen vermogen. 
Welke kostenposten vallen onder deze rege-
ling: 

 rekenmachine;
 muziekles;

 schoolexcursies;
 schooltas;
 tekenspullen;
 huur muziekinstrument;
 aanschaf muziekboeken;
 aanschaf sportspullen (zoals een tennis-

racket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u 
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoe-
ding wordt per kalenderjaar toegekend.

Bekendmaking 
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastgesteld: 

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Aalsmeer 2011.
De gemeenteraad van Uithoorn heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastge-
steld:  

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Uithoorn 2011.
De Verordening voorzieningen Wmo treedt 
in werking per 1 juli 2011 en ligt in de beide 
gemeentehuizen ter inzage tot 6 septem-
ber 2011. Nadere informatie vindt u op 
deze G2 pagina.

Declaratiefonds jongeren




