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Kompas Regiokrant

31 januari 2012

VROM
Aangevraagde vergunningen

Uitgave: 05
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
T: 020 48 77 111
F: 020 48 26 091
E: gemeente@landsmeer.nl
I: www.landsmeer.nl

Openingstijden
Burgerservice
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
07:30 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Receptie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
07:30 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur

Burgerservice
Overlijden
20 januari 2012, Agatha Margaretha Blokker gehuwd geweest met
Willem de Boer.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz Onderwerp
23 januari 2012 Exploitatievergunning aan Ski Indoor Landsmeer,
Zuideinde 74M te Landsmeer;
25 januari 2012 Ontheffing voor het stallen van een caravan van
28 jan t/m 3 feb 2012 op de openbare weg
bij Doorneburg 18 te Landsmeer;

Verleende vergunningen op grond van de
Drank- en Horecawet
23 januari 2012

Drank- en horecavergunning aan Ski Indoor
Landsmeer, Zuideinde 74M te Landsmeer.

13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Wmo-loket
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur WMO:
T: 020 48 77 124
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u
een bandje inspreken. U wordt
de eerstvolgende woensdag of
vrijdag teruggebeld.

Huisvesting
Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: 020 48 77 111

Openbare Ruimte
Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: 020 48 77 179

VROM
Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De
afspraken worden gepland
tussen 9:00 en 11:00 uur.

Omgevingsloket
Voor informatie, het maken van
een afspraak en het aanvragen
van een omgevingsvergunning
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020)-48 77 133.

landsmeer.nl
voor actuele informatie
over uw gemeente
voorzieningen naar het meedenken in oplossingen. En te zorgen voor
goede collectieve voorzieningen waar meer mensen tegelijk een
beroep op kunnen doen. In deze tijd van bezuinigingen kunnen we
met elkaar geld besparen door meer voorzieningen collectief aan te
bieden in plaats van individueel.”

Gemeentewerf
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek voorlopige
voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Veranderingen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Van voorziening halen naar oplossing brengen
Sinds 2007 kunt u via het Wmo-loket van de gemeente Landsmeer
een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. De
Wmo zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking mee
kunnen doen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven
wonen. Sinds 1 januari 2012 is er het een en ander gewijzigd in de
uitvoering van de Wmo. De komende tijd besteden we hier in Kompas aandacht aan. In dit eerste artikel licht wethouder Mark Jan Prins
de veranderingen in de Wmo toe.
Waarom wijzigt de uitvoering van de Wmo?
Wethouder Prins: “De Wmo is een participatiewet, met als uitgangspunt dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Het
mag niet uitmaken of iemand wel of geen beperking heeft door
leeftijd, handicap of anderszins. De samenleving is er voor iedereen.
Als gemeente volgen wij het regeringsbeleid bij de uitvoering van de
Wmo. En dat legt nu meer de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het is niet meer vanzelfsprekend om direct een
beroep op de overheid, en dus ook de gemeente te doen. Mensen zijn
zelf medeverantwoordelijk voor de oplossing als ze een probleem
hebben. Het is geen kwestie meer van ‘u vraagt en wij draaien´. En
daar hoort dus een andere aanpak van de Wmo bij.”
Wat houdt die andere aanpak in?
“Bijna altijd was de vraag van burgers een verzoek voor een individuele voorziening uit de Wmo. Zoals hulp in de huishouding, een scootmobiel of een woningaanpassing. Maar met alleen hulp bij het
huishouden zijn bijvoorbeeld eenzaamheidsproblemen niet op te
lossen. Het is daarom belangrijk om helder te krijgen wat de achtergrond van de vraag om ondersteuning precies is en hoe we de mensen écht kunnen helpen. We kijken daarbij vooral naar wat iemand
nog wél zelf kan en niet meer alleen naar wat niet. We gaan uit van
de eigen kracht van de mensen en het sociale netwerk om hen heen.
Mantelzorg wordt daarbij steeds belangrijker.“
“In de praktijk betekent dit dat je eerst bekijkt wat iemand zelf of met
de eigen familie kan regelen, voordat men een beroep doet op de
Wmo. Een aanpassing in huis kunnen mensen ook zelf regelen. Daar
is de gemeente niet direct bij nodig. Het accent bij de nieuwe werkwijze van de Wmo verschuift zo van het verstrekken van individuele

Wat is er veranderd in de uitvoering?
“De nadruk ligt niet langer op het verstrekken van individuele voorzieningen, maar op het oplossen van belemmeringen. In plaats van
een aanvraag voor een voorziening, meldt iemand nu een probleem
bij het Wmo-loket. De werkwijze van het Wmo-loket is hierop aangepast. De consulenten gaan na de ontvangst van de melding eerst het
gesprek aan om helder te krijgen wat precies het achterliggende
probleem is. Dat gesprek noemen we het `keukentafelgesprek´ Pas
als helemaal duidelijk is wat er achter het verzoek om ondersteuning
zit, gaan ze samen met de klant op zoek naar een oplossing. Onze
eigen Wmo-consulenten werkten eigenlijk al zo. Zij voeren een uitgebreid gesprek en gaan op huisbezoek als dat nodig is, maar nu wordt
dit de landelijke werkwijze voor alle gemeenten.”

Welke rol speelt de burger zelf hierbij?
“Het uitgangspunt van het beleid is dat de burger zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en welzijn. Bij problemen kijken we dan
ook eerst hoe iemand deze zelf of met behulp van het eigen netwerk
van familie, buren of mantelzorgers kan oplossen. Is dat geen oplossing, dan onderzoeken we of vrijwilligers- of andere organisaties iets
kunnen betekenen. Als dit ook niet lukt, kan een beroep gedaan
worden op de Wmo. De consulenten kijken eerst of de oplossing
gevonden kan worden via de collectieve voorzieningen. Pas als laatste is het verstrekken van een individuele voorziening een optie. De
klant zelf is nauw bij dit hele proces betrokken en behoudt daarin zelf
de verantwoordelijkheid, voor zover dat kan uiteraard.”
Wat zijn de financiële gevolgen voor de klant?
“Op financieel gebied verandert er wel het een en ander. Voortaan
kijken we naar de financiële draagkracht als iemand een voorziening
vanuit de Wmo verstrekt krijgt. Dit komt tot uiting in de hoogte van
inkomensafhankelijke eigen bijdrage die iedere klant van het Wmoloket betaalt. Voor veel voorzieningen gold al een eigen bijdrage.
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Vanaf januari moet voor alle voorzieningen, behalve rolstoelen en
voor voorzieningen voor mensen onder de achttien jaar, een eigen
bijdrage worden betaald. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van de
persoonlijke financiële situatie. De eigen bijdrage wordt nog steeds
geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Wat ook blijft is

Datum ontv. perceel
onderwerp
24 januari 2012 Marskramer 4 vervangen en vergroten dakkapel
24 januari 2012 Zuideinde 45 gevelwijziging bedrijfshal en aanbrengen interne scheidingswanden
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Kennisgeving
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens
zijn met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
medewerking te verlenen aan;
• aanvraag voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel
Purmerland 24 te Purmerland
Inzage: Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 1 februari 2012 gedurende zes
weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
te Landsmeer.
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische
afspraak via tel: 020-4877166.
dat voor een individuele voorziening nog een indicatiestelling nodig
is. Voor collectieve voorzieningen is geen indicatiestelling nodig.”
Gelden de veranderingen voor alle klanten van het Wmoloket?
“Voor klanten die voor 1 januari 2012 een individuele voorziening in
bruikleen hebben, bijvoorbeeld een scootmobiel of driewielfiets,
verandert er nu nog niets. Als deze voorziening moet worden vervangen of als men een andere voorziening aanvraagt, dan gaat de nieuwe regeling voor de eigen bijdrage ook voor bestaande klanten van
de Wmo gelden.”
Gaat er nog meer veranderen?
“Jazeker. De nieuwe aanpak brengt ook veranderingen voor de medewerkers van het Wmo-loket met zich mee. Om betere service te
kunnen bieden aan onze inwoners is de gemeente de samenwerking
aangegaan met een aantal organisaties die een belangrijke rol spelen
in de uitvoering van de Wmo, zoals het Dienstencentrum Landsmeer
en WonenPlus. Later komen daar nog andere organisaties bij, zoals
Centrum Mantelzorg en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Deze organisaties gaan allemaal werken vanuit het pand van de
voormalige Fortisbank in het dorpscentrum van Landsmeer. Onze
inwoners kunnen dus straks op één adres terecht met alle vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg in relatie met de Wmo.”
Centrum voor wonen, welzijn en zorg
“De gemeente Landsmeer is eigenaar van dit nieuwe centrum en
blijft ook de regie voeren over de uitvoering van de Wmo. Het pand
aan de Dr. ML Kingstraat 2 wordt nu verbouwd en het streven is om
in mei dit nieuwe informatiecentrum voor wonen, welzijn en zorg te
openen. Binnenkort komt er een prijsvraag om een naam voor het
centrum te bedenken.
De medewerkers van het informatiecentrum dragen de informatie
intern aan elkaar over. Mensen hoeven dan nog maar één keer hun
verhaal te vertellen. Dat betekent weer een belangrijke verbetering
van de maatschappelijke dienstverlening aan onze inwoners.”
Meer informatie
Voor meer informatie over de veranderingen in de Wmo, kunt u
contact opnemen met de consulenten van het Wmo-loket via tel.
(020) 48 77 124. Het Wmo-loket is tot mei 2012 gehuisvest in het
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 in Landsmeer.

De openingstijden van het Wmo-loket zijn:
x

Woensdag
Inloopspreekuur
Telefonisch spreekuur

10.00 -12.00 uur
09.00 -10.00 uur en 13.00 -14.00 uur

x

Donderdag
Inloopspreekuur
Telefonisch spreekuur

15.30 - 16.30 uur
09.00 - 10.00 uur

x

Vrijdag
Inloopspreekuur
Telefonisch spreekuur

10.00 - 12.00 uur
09.00 - 10.00 uur en 13.00 – 14.00 uur

