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In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. 
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen 
kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd ver-
mijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook mai-
len gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendmakingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan bur-
gemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders 
vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitge-
voerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Post-
bus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van een 
voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 Amster-
dam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grif-
fi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemo-
tiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december 

2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff 
(0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 18. Vergunning aan de exploitant van supermarkt Deen voor het 

exploiteren van een slijterij vanaf 24 november 2014. Bezwaar t/m 8 januari 2015 
Legmeerplein. Vergunning aan Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren 
van een Kerstevenement op 20 december 2014 van 12.00 tot 16.00 uur. Be-
zwaar t/m 15 januari 2015.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan. Vergunning aan The Grill Factory voor het innemen van de 

standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van gegrilde kip 
op de maadagmiddag vanaf 1 december 2014. Bezwaar t/m 9 januari 2015.

De Kwakel
- Kerklaan. Vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep “De Kwakel” voor het or-

ganiseren van een Boerenkoolavond/Midwinterfeest op 29 december 2014 van 
17.00 tot 22.00 uur en de Oud & Nieuwviering van 31 december 2014 vanaf 
23.00 uur t/m 1 januari 2015 tot 2.30 uur. Bezwaar t/m 15 januari 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein / Schans. Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor 

het organiseren van de Kerstmarkt op 14 december 2014 van 11.00 tot 17.00 
uur. Bezwaar t/m 15 januari 2015.

- Eendracht 2. Verklaring van geen bezwaar aan OBS De Kajuit voor het organi-
seren van een Sinterklaasviering op 4 december 2014 van 08.00 tot 12.00 uur 
en een Kerstviering op 18 december 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 5 meldingen heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn, Thamerhorn 1 te Uithoorn 
- Grill Restaurant Los Argentinos, Cort van der Lindenplein 5 te Uithoorn 
- Deen Supermarkt, Legmeerplein 18 te Uithoorn 

- Simply Asian, Legmeerplein 22 te Uithoorn 
- Kwekerij De Wilgenhoek B.V. Hoofdweg 8 De Kwakel Deze melding wordt be-

handeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 10 december 2014 

 
 BEKENDMAKING WIJZIGING APV

De raad heeft in haar vergadering van 27 november 2014 de wijzigingsverordening 
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 vastgesteld.
Samengevat zijn de volgende wijzigingen opgenomen.
- Door aanpassing in de Drank- en Horecawet van de leeftijd waarop jongeren 

in het openbaar alcohol mogen drinken is artikel 2:48 (verboden drankgebruik) 
hierop aangepast.

- Er is een bepaling opgenomen waarbij de burgemeester in geval van (ernstige) 
vrees voor een openbare ordeverstoring of overlastgevend gedrag een gebieds-
ontzegging kan opleggen (artikel 2:78) 

- Het artikel dat gaat over het gebod om hondenpoep op te ruimen (artikel 2:58) is 
dusdanig aangepast dat deze verplichting nu ook geldt voor opleiders van hulp-
honden. 

- De citeertitel van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 is gewij-
zigd in Algemene plaatselijke verordening 2015. 

Deze wijziging van de Algemene plaatselijke verordening treedt in werking op 8 de-
cember 2014. De wijziging ligt tijdens openingstijden ter inzage bij het Klant Con-
tactcentrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.

 BEKENDMAKINGEN BELASTINGVERORDENINGEN 2015 
 VAN RAAD VAN 27 NOVEMBER 2014
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 27 november 2014 heeft be-
sloten tot vaststelling van:
- Verordening Forensenbelasting 2015
- Verordening Grafrechten 2015
- Verordening Hondenbelasting 2015
- Verordening Liggelden 2015
- Verordening Marktgelden 2015
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2015
- Verordening Precariobelasting 2015
- Verordening Rioolaansluitrecht 2015
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015
- Verordening Rioolheffi ng 2015
- Verordening Algemene Rechten 2015
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2015. De verordeningen zijn vanaf 
1 januari 2015 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum 
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
 

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr. 08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur 13.30-16.30 uur

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do. 08.30-12.00 uur 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

COLOFON

De Waterlijn wordt straks één van de 
belangrijkste recreatieve gebieden 
in Uithoorn. Meer ruimte voor terras-
sen, nieuwe steigers voor waterspor-
ters die in Uithoorn willen aanmeren, 
een jachthaven met ligplaatsen voor 
particulieren en een makelaar in luxe 
jachten. De Waterlijn loopt langs de 
oever van de Amstel. 

De werkzaamheden aan de riole-
ring, de sanering en de herinrichting 
van de Waterlijn (inclusief het gebied 
bij de boodschappensteiger aan de 
Schans) zijn begonnen. In decem-

ber worden de werkzaamheden aan 
de riolering op de Julianalaan uitge-
voerd. 
In januari 2015 gaat aannemer AW 
Vessies verder op de Dorpsstraat, 
Marktplein en Wilhelminakade (tot 
aan de Petrus Steenkampweg). In 
februari 2015 worden de steigers 
voor de passantenhaven aange-
legd. Wanneer alles volgens plan-
ning verloopt zijn de werkzaam-
heden vóór 1 april 2015 afgerond. 
Meer informatie over de werkzaam-
heden en de planning is te vinden op 
www.awvessiesinfra-waterlijn.nl

Werkzaamheden Waterlijn 
van start

Ruimten te huur via gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn heeft een aantal accommodaties in eigendom. Deze kunnen al dan niet gedeeltelijk voor ver-
schillende doeleinden kunnen worden gehuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uithoorn.nl/Inwo-
ners_ondernemers/Wonen_en_ver_bouwen/Huis_en_bedrijfsvestiging/Bedrijvenlocaties_en_kantoorruimten

Eenmalige Koopkracht-
tegemoetkoming 2014
Heeft u een laag inkomen, dan heeft 
u dit jaar mogelijk recht op extra geld 
van de gemeente. Het kabinet heeft 
besloten eenmalig een tegemoetko-
ming in de koopkracht voor inwoners 
met een laag inkomen te verstrek-
ken in 2014. Het is gebleken dat hun 
koopkrachtontwikkeling is achterge-
bleven bij inwoners met hogere inko-
mens. Om te kijken of u in aanmer-
king komt voor de koopkrachttege-
moetkoming, adviseren wij u om de 
test te doen op www.laaginkomen.nl 
van de Rijksoverheid. 

Procedure
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een 
inkomen van maximaal 110% van de 
bijstandsnorm (die op u van toepas-
sing is). Dan heeft u in 2014 recht op 
een eenmalige tegemoetkoming in 
de koopkracht.
De hoogte van de deze koopkracht-
tegemoetkoming is:
- 100 euro voor een (echt)paar;
- 90 euro voor een alleenstaande 

ouder;
- 70 euro voor een alleenstaande.

Voorwaarden
U moet op de peildatum 1 september 
2014 aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
- U bent inwoner van Aalsmeer of 

Uithoorn;
- U bent 18 jaar of ouder;
- U heeft in de maand september 

2014 een inkomen van maximaal 
110% van de voor u geldende bij-
standsnorm. Uw vermogen telt 
niet mee;

- U ontvangt geen Aanvullende in-
komensondersteuning ouderen 
(Sociale verzekeringsbank); 

- U volgt geen door het Rijk bekos-

tigd onderwijs (en u kan in dit ver-
band al dan niet aanspraak ma-
ken op studiefi nanciering);

- U verblijft als 18, 19 of 20 jarige 
niet in een instelling;

- U bent niet gedetineerd.

Uitzonderingen
- Ontving u op 1 september een 

‘aanvullende inkomensvoorzie-
ning ouderen’ via de Sociale ver-
zekeringsbank, dan wordt het be-
drag automatisch betaald door de 
Sociale verzekeringsbank.

- Woonde u op 1 september niet in 
Aalsmeer of Uithoorn, dan moet u 
de tegemoetkoming aanvragen in 
de gemeente waar u op 1 septem-
ber woonde. 

Automatisch tegemoetkoming 
ontvangen
Ontving u op 1 september een WWB, 
IOAW of IOAZ uitkering van de ge-
meente? Dan krijgt u het voor u gel-
dende bedrag automatisch op uw re-
kening gestort.

Aanvraagformulier 
U kunt het aanvraagformulier telefo-
nisch opvragen, ophalen bij de ba-
lie van Werk en Inkomen of vinden 
op website www.uithoorn.nl of www.
aalsmeer.nl. (Zie colofon voor de 
contactgegevens en openingstijden).



Krijgt u vanaf 1 januari 2015 zorg of begeleiding 
van de gemeente? Dan ontvangt u een brief!

Veranderingen in de zorg

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

De rol van de 
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015 
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. 
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten. 

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden. 
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke 
beperking of het helpen van een verslaafde om 
meer structuur aan te brengen in de dag. En 
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld 
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te 
ontlasten.

De ondersteuning van mensen bij het vinden 
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente. 
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze 
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van) 
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is 
dat de ondersteuning van jong gehandicapten 
die voor een deel nog kunnen werken, naar de 
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?
Mensen die professionele zorg en 
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg 
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong
Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo. 
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015 
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over alle veranderingen waar 
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu 
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor 
meer mensen gelden? 
Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of 
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze 
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen 
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen 
sociaal domein). Op deze website vindt u meer 
informatie over de veranderingen in het sociaal 
domein.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. De 
verantwoordelijkheid van deze taken valt nu nog 
onder de landelijke overheid. Inmiddels heeft de 
gemeente de gegevens van de mensen die gebruik 
maken van zorg of begeleiding van het ministerie van 
VWS ontvangen. Om deze gegevens te controleren 
heeft de gemeente Uithoorn maandag 1 december jl. 
een brief gestuurd naar alle cliënten waarvan zij de 

cliënten worden door het ministerie pas half december 
en in februari 2015 aan de gemeente overgedragen.

Heeft u geen brief van de 
gemeente ontvangen? 
Belt u dan met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
(vanaf 1 januari 2015 Sociaal Loket Uithoorn), 
bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur via tel. (0297) 513 131. 

gegevens heeft ontvangen. De brief is verzonden 
aan cliënten Wmo/AWBZ die een Persoonsgebonden 
Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN) ontvangen. 
Ook ouders die begeleiding voor een of meerdere 
kinderen ontvangen in de vorm van een 
Persoonsgebonden budget, hebben een brief 
gekregen. Ouders met kinderen die zorg en/of 
begeleiding in natura ontvangen, krijgen de brief 
half december opgestuurd. De gegevens over deze 

Bijstand wijzigt door de Participatiewet 
Het doel van de participatiewet is om meer 
inwoners aan het werk te helpen, ook inwoners 
met een arbeidsbeperking. Er wordt gezorgd voor 
inkomensondersteuning waar dat nodig is. 

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. 

Alleenstaande ouder
Bent u een alleenstaande ouder? 
Dan gaat per 1 januari 2015 uw uitkering 
omlaag. U krijgt vanaf die datum eenzelfde 
uitkering als een alleenstaande.
Ontvangt u kindgebonden budget van de 
Belastingdienst? Dan krijgt u vanaf december een 
hoger bedrag ter compensatie. Ontvangt u dit budget 
niet? Kijk dan op www.toeslagen.nl of u ervoor in 
aanmerking komt. 

Kostendelersnorm
Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in een 
huis wonen, hoe lager de uitkering. Dit heet de 
kostendelersnorm, want kosten kunnen dan met 
elkaar gedeeld worden.

Heeft u nu een uitkering en woont u 
samen met andere volwassenen in 
een huis? Dan gaat de regeling in op 
1 juli 2015. Voor inwoners die in 
januari 2015 een uitkering aanvragen 
gaat de kostendelersnorm direct in.

Voor meer informatie kijk op www.uithoorn.nl. 

Per 1 januari 2015 wordt de Wet werk en bijstand 
(WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam 
is veranderd. Iedereen die op 31 december bijstand 
ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan 
met wijzigingen te maken krijgen. Als de wijzigingen 
gevolgen hebben voor uw situatie dan heeft u hierover 
informatie ontvangen. 

Hulp of advies 
nodig in 2015? 

Ook in het nieuwe jaar kunt u voor zorg 
en begeleiding altijd terecht bij de voor u 
vertrouwde gezichten als uw huisarts, Vita 
Maatschappelijk werk, MEE of de GGD. 
Met ingang van 5 januari 2015 kunt u ook 
terecht bij het Sociaal Loket Uithoorn. Voor 
al uw vragen over Wmo, Jeugd en Werk & 
Inkomen. De nieuwe afdeling is vanaf 
5 januari te bereiken via het algemene nummer 
van de gemeente Uithoorn: (0297) 513 111. 
De openingstijden van het nieuwe loket zijn: 
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.00 
uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Als uw indicatie afl oopt na 15 februari 2015 en u 
wilt deze verlengen of een nieuwe aanvragen dan 
neemt u contact op met het Sociaal Loket van 
de gemeente Uithoorn. U wordt dan uitgenodigd 
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we 

samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig 
heeft. U kunt ook voorafgaand aan het gesprek 
met de gemeente onafhankelijk advies inwinnen bij 
een gespecialiseerde organisatie. U kunt hen ook 
vragen om met u mee te gaan naar de gemeente. 

Ontvangt u zorg of begeleiding? 
Let op de einddatum van uw indicatie!
Voor cliënten met een indicatie die afl oopt in 2015 of 
erna geldt in 2015 een overgangsrecht. Dat betekent 
dat u uw huidige voorzieningen onder dezelfde 
condities behoudt tot het einde van uw indicatie. Wat 
moet u doen als uw indicatie afl oopt?
 Loopt de einddatum van uw indicatie af vóór 
15 februari 2015, dan kunt u vóór 1 januari 
2015 verlenging aanvragen bij het CIZ of 
Jeugdbescherming (voorheen Bureau jeugdzorg). 
Het CIZ of Jeugdbescherming neemt uw aanvraag 
dan nog in behandeling. Na 1 januari 2015 kan dit 
alleen nog via het Sociaal Loket van de gemeente 
Uithoorn.

 Loopt de einddatum van uw indicatie af tussen 
 15 februari en 31 december 2015, neem dan ruim 

twee maanden voor het afl open van uw indicatie 
contact op met het Sociaal Loket van de gemeente 
Uithoorn. 

 Loopt de einddatum van uw indicatie af ná 
 31 december 2015, dan is deze vanaf 1 januari 

2016 niet meer geldig. Heeft u vanaf 2016 
ondersteuning nodig? Neem dan uiterlijk op 

 1 oktober 2015 contact op met het Sociaal Loket 
van de gemeente Uithoorn. 

Een gesprek met de gemeente in 2015 Uiteraard mag u ook iemand uit uw naaste omgeving 
meevragen. Cliëntondersteuning is toegankelijk voor 
alle inwoners, maar richt zich vooral op kwetsbare 
inwoners die problemen hebben met het zelfstandig 
participeren in de samenleving. Voorbeelden van 
organisaties die cliëntondersteuning bieden, zijn Vita 
welzijn en advies en MEE.




