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Samenvatting: 

Het huidige beleidsplan moest op aanbeveling van de Rekenkamercommissie Purmerend en 

Beemster worden geactualiseerd. Besloten is om het nieuwe beleidsplan door Beemster en 

Purmerend gezamenlijk voor te bereiden en voor advies aan de commissies van Beemster en 

Purmerend voor te leggen. Voorgesteld wordt het beleidsplan ter advisering te bespreken in de 

gezamenlijke raadscommissie Beemster en Purmerend (d.d. 8 november 2021) en in te 

stemmen met het Beleidsplan Wmo 2022-2026 en dit ter vaststelling aan de raad van de 

nieuwe gemeente Purmerend aan te laten bieden. 
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 Middenbeemster, 12 oktober 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

Op 1 januari 2015 vond een grote hervorming plaats binnen het Sociaal Domein en werd een 

aantal omvangrijke taken gedecentraliseerd. De gemeente werd o.a. verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met de inwerkingtreding van de 

Wmo 2015 kwamen er een groot aantal taken en de daarbij behorende doelgroepen vanuit 

de AWBZ, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Het lokale beleid van de 

gemeente Beemster is destijds vormgegeven in het beleidsplan Maatschappelijke 

ondersteuning en beschreef voornamelijk de inrichting en de organisatie (transitie) van de 

nieuwe taken en doelgroepen die bij de gemeente werden ondergebracht.  

De gemeente is op grond van artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

verplicht periodiek een plan vast te stellen met betrekking tot het door het gemeentebestuur 

te voeren beleid. Dat plan beschrijft de beleidsvoornemens inzake door het college te nemen 

besluiten of te verrichten handelingen en geeft aan waar die op gericht moeten zijn.  

De raad heeft op 9 september 2014 het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 

vastgesteld. Dat plan is aan herziening toe.  

In 2019 en 2020 heeft de Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster een onderzoek 

gedaan naar de uitvoering van de Wmo 2015 in onze gemeente. De rekenkamercommissie 

deed de aanbeveling het Wmo beleidsplan te actualiseren. 

De beide gemeenten hebben in het kader van de harmonisatie het nieuwe plan voorbereid 

opdat de raad van de nieuwe gemeente het plan kan vaststellen voor de gehele nieuwe 

gemeente Purmerend.  

Oplossingsrichtingen: 

Het beleidsplan wat nu voorligt biedt een korte terugblik op de vernieuwingen/veranderingen 

die hebben plaats gevonden de afgelopen jaren, een huidige stand van zaken en een korte 

vooruitblik op de Wmo de komende jaren. 

Het beleidsplan is in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen en 

mede op hun advies is ervoor gekozen om in het beleidsplan een duidelijke uiteenzetting te 

geven van hoe de Wmo in onze gemeente de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. De Wmo 

is namelijk veelomvattend. Uiteraard hebben wij in dit beleidsplan slechts een korte 

vooruitblik voor de komende jaren gegeven, zodat er straks voor de nieuwe gemeente(raad) 

nog alle ruimte is om hier in de praktijk een nadere invulling aan te geven.  

Dit sluit ook aan bij de context gedreven manier van werken van onze gemeente. Samen met 

onze inwoners, maatschappelijke partners en aanbieders kijken we hoe we onze inwoners 

het beste kunnen ondersteunen. De behoefte aan ondersteuning kan per inwoner anders zijn. 

Binnen de Wmo is en blijft het altijd maatwerk. 
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De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 29 september 2021 een positief advies uitgebracht 

over het beleidsplan. De Adviesraad vindt het beleidsplan Wmo een goed en duidelijk 

document. 

Meetbare doelstellingen: 

Jaarlijks vindt er een wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoek (CEO) plaats onder de 

gebruikers van de Wmo maatwerkvoorzieningen. 

Financiële consequenties/risico’s: 

Geen, is verwerkt binnen de meerjarenbegroting. 

Communicatie: 

N.v.t. 

 

Relatie met fusie: 

Zie hierboven. 

Monitoring/evaluatie: 

- 

Voorstel: 

In te stemmen met het Beleidsplan Wmo 2022-2026 en dit ter vaststelling aan de raad van de 

nieuwe gemeente Purmerend aan te laten bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- raadsbesluit 

- Beleidsplan WMO 2022-2026 

 

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 
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De raad van de gemeente Purmerend, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, 

 

gelet op artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

Het Beleidsplan Wmo 2022-2026 vast te stellen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 27 januari 2022  

de griffier,     de voorzitter 

 


