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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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 0297-
513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

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 arrondis-
sementsrechtbank (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 voorziening wor-
den 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 re-
kening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperio-

de 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving, L. 
Becker, (0297) 513111. 

- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 au-
gustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 

eengezinswoningen. Ontvangen 29 augustus 2014.
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 17 

eengezinswoningen. Ontvangen 2 september 2014.

 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
- Iepenlaan 1-47, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LD-

gasnet. Bezwaar t/m 13 oktober 2014.
- Tussen Iepenlaan en de Vuurlijn, omgevingsvergunning voor het realiseren van 

diverse bruggen. Bezwaar: t/m 14 oktober 2014.
- Vuurlijn 50, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, bed en 

breakfast en een kookstudio. Bezwaar: t/m 16 oktober 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Ontheffi ng artikel 35 Drank en horecawet aan Stichting Streek-

markt Uithoorn voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de 
streekmarkt op 13 september 2014 van 11.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 15 ok-
tober 2014.

- Laan van Meerwijk. Ontheffi ng artikel 35 Drank en horecawet aan de heer Van 
Groeningen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Xtre-
me Showdown op 6 september 2014 van 12.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 14 
oktober 2014.

- Zijdelveld 54. Kennisgeving incidentele festiviteit van Hotel Hengelsport voor 
het ten gehore brengen van geluid tijdens een besloten feest op 7 september 
2014 van 14.00 tot 18.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Team Timmerman voor het organi-

seren van Tour de Poel op 28 september 2014.
Thamerdal
- Thamerhorn. Melding ontvangen van Wesselings Hoveniersbedrijf B.V. voor 

het maken van een tijdelijke uitweg van Thamerhorn naar de Prinses Christina-
laan in de maand september en oktober 2014.

- Thamerhorn. Vergunning aan Wesselings Hoveniersbedrijf B.V. voor het plaat-
sen van voorwerpen op of aan de openbare weg van 15 september t/m 15 ok-
tober 2014. Bezwaar t/m 14 oktober 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 
12 augustus 2014 tot vaststelling van het Besluit ondermandaat, volmacht en 
machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Overwegende dat het noodzakelijk is het Ondermandaatbesluit directeur Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 op onderdelen aan te passen:
Gelet op; 
Artikel 41 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst Noord-

zeekanaalgebied 2013 en artikel 1 van het Besluit tot wijziging van het besluit van 
9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied 2013 
Besluit vast te stellen:
Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2014
Artikel 1
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent onderman-
daat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de medewer-
ker aangesteld in de functie van adjunct-directeur van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a.  de uitvoering van de beslissingen van het algemeen bestuur;
b.  de bevoegdheid om de ambtenaren van de Omgevingsdienst te benoemen, 

schorsen en ontslaan, met uitzondering van de directeur en diens plaatsver-
vanger en met uitzondering van het verlenen van strafontslag;

c.  het vaststellen van rechtspositionele besluiten voortvloeiend uit en niet in strijd 
met de rechtspositionele regeling;

d.  het spoedheidshalve instellen van bezwaar en beroep, voor zover dit recht be-
staat ingevolge enig wettelijk voorschrift, alsmede het verzoeken om schorsing 
van het aangevochten besluit of verzoeken van een voorlopige voorziening ter 
zake, voor zover de voorschriften dit toelaten. Het ingestelde bezwaar of be-
roep wordt ingetrokken, als het algemeen bestuur de beslissing tot het instellen 
van bezwaar of beroep niet in de eerstvolgende vergadering bekrachtigt;

e.  de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, met dien verstande dat deze be-
voegdheid slechts ziet op besluiten tot het aangaan van fi nanciële verplichtin-
gen in het kader van diensten en/of leveringen tot €100.000,-. Hierbij gelden 
in ieder geval de volgende instructies: verplichtingen tot € 50.000,- kunnen en-
kelvoudig onderhands worden aangegaan; verplichtingen van € 50.000,- tot 
€200.000,- dienen meervoudig onderhands worden aangegaan;

f.  de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot €100.000,-. 
Artikel 2
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent onderman-
daat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de mede-
werker aangesteld in de functie van teammanager van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a. het vaststellen van rechtspositionele besluiten voortvloeiend uit en niet in strijd 

met de rechtspositionele regeling, met uitzondering van overplaatsingsbeslui-
ten respectievelijk besluiten strekkende tot detachering;

b. de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, met dien verstande dat deze be-
voegdheid slechts ziet op besluiten tot het aangaan van fi nanciële verplichtingen 
in het kader van diensten en/of leveringen tot €25.000,-;

c. de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot €25.000,-.
Artikel 3
Het verleende ondermandaat, de verstrekte volmacht en/of verstrekte machtiging 
mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt voorzien door en met 
inachtneming van de voorwaarden van het Besluit mandaat, volmacht en machti-
ging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013.
Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegen-
heid waarbij de gemandateerde, gevolmachtigde, of gemachtigde een direct of in-
direct persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naast-
gelegen hogere niveau.
Artikel 5
Het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
2013 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelne-
mers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad van de provincie Noord-Holland waarin het is geplaatst.
Zaanstad, 12 augustus 2014
De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, R.D. Woittiez

Omgevingsraad Schiphol 
zoekt bewoners
Op 1 januari 2015 start de Omge-
vingsraad Schiphol. Voor de parti-
cipatie van bewoners is de Omge-
vingsraad Schiphol op zoek naar om-
wonenden van Schiphol die willen 
meepraten over de ontwikkeling van 
Schiphol en de leefomgeving.

Wat is de Omgevingsraad 
Schiphol?
De Omgevingsraad Schiphol is van-
af 1 januari 2015 het podium waar al-
le vraagstukken, belangen en partij-
en rond de ontwikkeling van Schip-
hol en omgeving bij elkaar komen. In 
de Omgevingsraad Schiphol zijn re-
gionale en lokale overheden, bewo-
ners en luchtvaartpartijen vertegen-
woordigd. De Omgevingsraad Schip-
hol is de opvolger van de Tafel van Al-
ders Schiphol en de Commissie Re-
gionaal Overleg luchthaven Schiphol 
(CROS).

Het doel van de Omgevingsraad 
Schiphol is het overleg te bevorde-

ren tussen partijen over het gebruik 
en de ontwikkeling van de luchthaven 
en de inpassing daarvan in de omge-
ving. Enerzijds gaat het daarbij om de 
kwaliteit van het netwerk aan interna-
tionale verbindingen en de effecten 
daarvan. Anderzijds om de kwaliteit 
van de leefomgeving in relatie tot de 
operatie van de luchthaven.

Waarom meepraten?
Om tot een evenwichtige afweging 
van de belangen te kunnen komen, is 
een actieve vertegenwoordiging van 
de omwonenden van belang. Door 
mee te praten in de Omgevingsraad 
Schiphol kunnen omwonenden van 
Schiphol invloed uitoefenen op het 
beleid dat wordt gemaakt en blijven 
omwonenden op de hoogte van de 
ontwikkelingen rond Schiphol en om-
geving. Met alle betrokkenen partijen 
wordt onder andere gesproken over 
hinderbeperking, stimuleren van de 
regionale economie, veiligheid en 
ruimtelijke ordening.

W W W . U I T H O O R N . N L

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle 
vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol 
en omgeving bij elkaar komen.

PRAAT MEE
OVER DE ONTWIKKELING
VAN SCHIPHOL EN OMGEVING!
Ga naar WWW.OMGEVINGSRAADSCHIPHOL.NL 
en meld* je aan bij de Omgevingsraad

*Aanmelden kan tot 31 oktober 2014.

Hoe kunnen omwonenden 
zich aanmelden?
Bewoners kunnen deelnemen door 
hun bewonersorganisatie bij de Om-
gevingsraad Schiphol te registreren 
of door lid te worden van een bewo-
nersorganisatie die reeds geregi-
streerd is. Registeren en lid worden 
kan via tot en met 31 oktober 2014 

via de website www.omgevingsraad-
schiphol.nl

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.
omgevingsraadschiphol.nl of neem 
telefonisch contact met het secretari-
aat van de Omgevingsraad Schiphol 
via 023-568 5230.



facebook.com/

Op donderdag 6 november 2014 stelt de  
gemeenteraad de begroting voor 2015  
vast. De raad bespreekt dan een voorstel  
dat door het college van burgemeester en 
wethouders (b&w) is opgesteld. Dat voorstel 
is niet ‘zomaar’ door b&w gemaakt, want  
op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad  
in de Kadernota 2015 de uitgangspunten  
voor de begroting van 2015 al vastgesteld.  
De besluiten die de raad toen heeft  
genomen vindt u hier in het kort. 

De begroting komt eraan, geef uw mening

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Tekort
Bij de besluitvorming in juni 
2014 over de Kadernota werd 
een tekort op de begroting 
2015 voorzien van € 1,6 mil. 
Zonder maatregelen kan de 

gemeente Uithoorn geen 
sluitende begroting opleveren 
op 6 november 2014. Maar de 
begroting van een gemeente 
mag niet met een tekort slui
ten. Dat betekent dat we het 
voorziene tekort weg moeten 
werken. Dat kan door de  
inkomsten te verhogen en/of 
door de uitgaven te verlagen. 
Het verhogen van de inkom
sten leidt ertoe dat de lasten 
voor de inwoners van  
Uithoorn worden verhoogd. 
De raad vond het op 26 juni 
2014 ongewenst om op dat 
moment een lastenverho
ging als uitgangspunt voor 
de nieuwe begroting te  
accepteren. Voorstellen in 
die richting zijn door de raad 
dan ook afgewezen evenals 
een aantal voorgestelde  
bezuinigingsmaatregelen.

Stevig bezuinigen
Het tekort moet dus  
worden gedekt door stevig  
te bezuinigen op de uitgaven. 
Bij de Kadernota heeft de  
raad daarom een pakket aan 

bezuinigingsmaatregelen 
vastgesteld. U moet dan  
denken aan maatregelen als:
   beperken onderhoud aan 

versleten groen en civiele 
kunstwerken;

   vervanging van speel
toestellen uitstellen;

   de 2e fase Amsterdamseweg 
schrappen;

   jeugd en jongerenwerk 
combineren in één organi
satie in plaats van twee;

   logopedie en leerlingen
zorg vereenvoudigen;

   het bevriezen van de  
onderhoudsreserve  
waardoor er minder geld 
gereserveerd wordt voor 
noodzakelijk toekomstig 
onderhoud.

Alles bij elkaar leveren deze 
maatregelen een bezuiniging 
op van € 1,3 miljoen.

Niet voldoende
Het door de raad vastgestelde 
pakket aan maatregelen is 
dus onvoldoende om het  
tekort van € 1,6 miljoen op  
te lossen. Om de begroting 
sluitend te krijgen moet er 
nog een bezuiniging van  
€ 300.000 worden gevonden. 
Eind september legt b&w  
een voorstel aan de raad voor 
voor een sluitende begroting 
voor het jaar 2015. Welke 
maatregelen zij daarin  
voorstellen, is nu nog niet  
bekend. Dat kunnen (meer) 
bezuinigingen zijn maar  
ook voorstellen voor lasten
verzwaringen. De raad zal  
op 6 november een keuze 
moeten maken.

Deur open voor  
goede ideeën
Het is hoe dan ook duidelijk 
dat we de broekriem  
behoorlijk moeten aanhalen 
om onze gemeente financieel 
gezond te houden. 

D e  g e M e e N T e r a a D  v a N  u i T h O O r N  i N F O r M e e r T  u  O v e r  z i j N  a C T i v i T e i T e N

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op Twitter,  
via @raaduithoorn

geef uw mening en laat de politieke partijen  
weten wat voor u van belang is!

Voorgestelde maatregelen zorgen  
voor besparing van € 1,3 miljoen

Dat is een verantwoorde
lijkheid van ons allemaal.  
Daarom zetten wij de deur 
open voor uw goede ideeën. 
Heeft u zo’n idee? Neem  
dan contact op met de  
politieke partij van uw  
keuze. Het is dan aan deze 
politieke partij om uw idee 
om te zetten in voorstellen 
en met deze voorstellen een 
meerderheid in te raad  
vinden. In verband met de 
planning verzoeken wij  
u dit vóór 30 september  
te doen. De contactgegevens 
van de politieke partijen  
in de raad treft u aan op 
www.uithoorn.nl. De raad 
zal op 6 november moeten  
bepalen op welke wijze  

de begroting sluitend  
wordt gemaakt, door minder 
uit gaven, door lastenverho
ging of een combinatie van 
beide. Geef uw mening en laat 
de politieke partijen weten 
wat voor u van belang is. 

r a a D S a g e N D a

Commissievergadering 
Wonen en Werken
Datum: 10 september 2014  
Aanvang: 19.30 uur

1   Opening, agenda,  
mededelingen

2   Besluitenlijst 3 juni 2014

3   Petitie verzoek  
afsluiting Vuurlijn

4   Gesprek met Eigen Haard

5   Jaarrekening 2013  
RMO Amstelland  
en de Meerlanden

6   Rondvraag en sluiting 
openbare vergadering

Commissievergadering Leven
Datum: 11 september 2014  
Aanvang: 19.30 uur

1   Opening, agenda,  
mededelingen

2   Presentatie jongerenwerk 
Tympaan De Baat

3   Stand van zaken sociaal 
domein

4   Benoeming vierde  
lid Raad van Toezicht 
Stichting Auro 

Let op: De eerst volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 25 september 
2014. Op www.uithoorn.nl 
kunt u achterliggende stukken 
zien en vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren.




