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Onderwerp: Beg roting 2021, effectiviteit subsid ienten

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende, dat:
1. Het vanaf 1 januari 2Q21 ook voor psychiatrische aandoeningen zorg uit de Wet

langdurige zorg (Wlz) te krijgen
2. Dat het wellicht al veel vaker mogelijk is bij het vinden van het juiste advies om bij

langdurige zorg een beroep te doen op de Wlz.
3. Dat subsidienten die cliënten daarin ondersteunen te weinig die mogelijkheid zoeken en

gemakshalve instappen op de zorg die de gemeente levert via Wmo en Jeugdhulp.
4. Het later veranderen van arrangementen lastig is en die vraag ook niet of onvoldoende

terugkomt bijde adviserende subsidienten zoals MEE.

5. De gemeente(n) daarmee geconfronteerd worden met hoge kosten voor de intramurale
en specialistische zorg.

6. Er dus veel bij eerste intake gekeken en onderzocht moet worden of deze zorg niet
feitelijk onder de Wlz en dus Rijkskosten betreft.

7. Hiermee veel middelen beschikbaar kunnen komen om zorg aan de voorkant van met
name jeugdhulp en zorg te realiseren.

8. De gemeente en gemeenteraad verantwoordelijk is voor het aangeboden kwaliteit en

beschikbaarheid van vele soorten zorg.
9. Het gezien de ontwikkeling qua kwaliteit (bijv. hoe vaak een kind van standplaats moet

veranderen) en de wijze van aanbesteding die leidt grotere afhankelijkheid van zeer grote

aanbieders, verkleining van focus op het kind is andere kijk nodig is op het gehele proces

Verzoekt het college

A. De effectiviteit van de subsidienten te onderzoeken op het aspect kwaliteit van advies,
met name op het aspect zorg vanuit de Wlz.

B. Het werkproces zo in te richten dat bij de intake meteen wordt meegenomen op de zorg
vanuit de Wlz kan worden verkregen.

En gaat over tot de orde van de dag
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