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Binnenste Buiten

Beverwijk

Tata Chess Tournament en Koninginnenmarkt
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(0251) 256 256.

jongste Nederlandse deelnemer is de 16-jarige
Jorden van Foreest die debuteert bij de Challengers.
Nederlands kampioene Anne Haast doet voor de
tweede maal mee.
Alle informatie over het schaaktoernooi is te vinden
op tatasteelchess.com.

Het kan u niet zijn ontgaan: sinds vorig weekend
is de wereldtop van het schaken neergestreken in
Wijk aan Zee voor het jaarlijkse Tata Steel Chess
Tournament.
Tot en met zondag 31 januari spelen onder
andere vijf spelers uit de top tien van de wereld
in 13 ronden in dit grootste internationale
schaaktoernooi, dat voor de 78ste keer wordt
gehouden in de Moriaan. En u kunt er bij zijn: het
toernooi is gratis te bezoeken, maar is ook live te
volgen in een aantal café’s in Wijk aan Zee.

Winterse smaakmarkt en huldiging Tata Steel
Chess
Op de laatste dag van het toernooi zondag 31
januari wordt op het Julianaplein in Wijk aan Zee
een winterse variant van de smaakmarkt gehouden,
die geheel in het teken staat van schaken.
Van 12.00 tot 19.00 uur kunt u tijdens deze
Koninginnenmarkt genieten van winterse gerechten,

Nederland is goed vertegenwoordigd met twee
spelers in de Tata Steel Masters Anish Giri en Loek
Van Wely, en vijf in de Tata Steel Challengers. De

vermaak en muziek. Voor jong en oud, voor de
schaakliefhebbers en andere bezoekers. Daarmee
bedanken de Wijk aan Zeeërs en de gemeente
Beverwijk de schaakgasten voor hun komst naar
Wijk aan Zee.
Een van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld
de ‘snertbattle’ waarbij zowel amateurkoks als
professionals strijden om de prijs voor beste snert
van Wijk aan Zee in de wacht te slepen. Rond
18.00 uur wordt de winnaar van het Tata Steel
Chess Tournament 2016 ontvangen op het podium
en namens het dorp gehuldigd door burgemeester
Freek Ossel. Mannenkoor WaZmank brengt het
door hun geschreven schaaklied ten gehore.

Compensatie eigen risico ziektekosten Bezoek leerlingen De
De afgelopen jaren kregen mensen die chronisch
ziek of gehandicapt zijn een tegemoetkoming van
de rijksoverheid voor de extra (ziekte)kosten die zij
maakten. Deze tegemoetkoming kon een compensatie zijn van het eigen risico van de zorgverzekering
(CER) of het recht op een bijdrage in het kader
van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken of
gehandicapten (Wtcg). Beide regelingen zijn inmiddels stopgezet en de gemeenten hebben de opdracht
gekregen hier, weliswaar met een sterk afgeslankt
budget, een nieuwe compensatieregeling voor te
treffen. De gemeente biedt via de nieuwe regeling
Compensatie Eigen Risico Ziektekosten (CERZ)
een tegemoetkoming voor deze groep mensen. Via
deze regeling wordt een deel van het wettelijk eigen
risico zorgverzekering vergoed.

Tegemoetkoming
De tegemoetkoming is afhankelijk van het door u
betaalde wettelijke eigen risico en de hoogte van uw
(gezamenlijk) inkomen. De eerste € 100,- betaalt u
zelf, het zogenoemde drempelbedrag. Alles boven
dit drempelbedrag komt voor vergoeding in aanmerking tot het maximale bedrag van het wettelijk
eigen risico (in 2015 dus een maximale vergoeding
van € 275,-).

U kunt in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming als u:
•
18 jaar of ouder bent en woonachtig in de
gemeente Beverwijk; en
•
een indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg; of
•
een maatwerkvoorziening heeft op basis van
de Wet maatschappelijke ondersteuning; of
•
een gehandicaptenparkeerplaats of -kaart
heeft; of
•
arbeidsongeschikt bent verklaard of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.
Daarnaast is de tegemoetkoming inkomensafhankelijk. Als uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld)
per maand gelijk is aan of lager is dan de onderstaande bedragen én u heeft één van bovenstaande
indicaties, dan komt u voor de tegemoetkoming in
aanmerking. Hieronder staan de meest voorkomende normen vermeld. Als u een andere gezinssituatie
heeft, kunnen andere normen gelden.
Bij vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon (0251) 256256.
120% van de bijstandsnorm afhankelijk van uw
situatie

Bedragen bijstandsnorm
Gezinssituatie

18,19 en 20 jaar

Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigde leeftijd
en ouder

Gehuwde/samenwonenden

€ 576,24

€ 1.667,48

€ 1.791,22

Alleenstaand

€ 288,12

€ 1.167,24

€ 1.311,44

Alleenstaande ouder

€ 288,12

€ 1.167,24

€ 1.311,44

Vrijheit aan Tata Steel
Chess in Nemo

Op 21 januari bezochten de leerlingen van basisschool De Vrijheit techniekmuseum Nemo in Amsterdam, waar de grootmeesters van het Tata Steel
Chess Tournament de vijfde ronde speelden.
De kinderen werden ontvangen door prinses
Laurentien, die het startsein gaf voor de onderlinge
schaakwedstrijden. Ook de Beverwijkse wethouder
van Onderwijs Haydar Erol was hierbij aanwezig.
Na het schaken was er een door Tata Steel
georganiseerde speurtocht door Nemo.
Rondom het schaaktoernooi in Wijk aan Zee
worden diverse activiteiten voor de jeugd
georganiseerd door Tata Steel in samenwerking
met de gemeente Beverwijk. Zo is er het NK voor
scholieren, workshops schaken en gezond eten voor
basisschoolleerlingen en natuurlijk een kijkje achter
de schermen van het toernooi in de Moriaan.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 28 januari 2016 is de
eerstvolgende raadsvergadering. Raadsvergaderingen
zijn openbaar, maar u heeft hier géén spreekrecht.
Ook de andere vergaderingen van de raad zijn
openbaar. Desgewenst kunt u daar gebruikmaken
van uw spreekrecht.
- Raadscommissie: donderdag 4 februari 2016
- Raadscommissie: donderdag 11 februari 2016
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur -tenzij
anders vermeld- en vinden plaats in het Stadhuis. De
agenda’s met stukken vindt u op
www.beverwijk.nl via het tabblad Bestuur >
Vergaderingen (onder Gemeenteraad).
Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van
bezwaarschriften houdt voortaan op woensdag
vanaf 19.45 uur hoorzitting. De datum van de

eerstvolgende zitting is op woensdag 27 januari
2016 en vervolgens op woensdag 10 februari
2016. Voor meer informatie over de te behandelen
bezwaarschriften kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de commissie, mevrouw Rutte of
anders mevrouw De Jong (0251) 256 256.
Spreekuur van college van burgemeester en
wethouders
Het spreekuur van het college van burgemeester
en wethouders van Beverwijk vindt elke donderdag
plaats van 14.00-14.30 uur.
U kunt via (0251) 256 256 een afspraak maken
tot dinsdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan het
spreekuur.
burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke
coördinatie en Regionale samenwerking

wethouder T. De Rudder: Ruimtelijke Ordening,
Economie, Milieu, Verkeer en Vervoer
wethouder H. Erol: Sociale Zaken, WMO, Sport,
Welzijn, Dierenwelzijn en Informatisering
wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen: Financiën,
Volksgezondheid, Wonen, Beleid, Beheer en
Inrichting van openbare ruimte
wethouder C.G. van Weel-Niesten: Jeugd, Vastgoed,
Toerisme en Recreatie, Promotie, Kunst en Cultuur,
Personeel en Organisatie.
Gemeente Beverwijk
(0251) 256 256
Omgevingsdienst IJmond:
(0251) 263 863
HVC:			0800-0700
Voor overige telefoonnummers kunt u de
Gemeentegids 2015 raadplegen (ook te vinden op:
www.beverwijk.nl, onderaan in de donkerblauwe
balk).

