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Agendapunt  
Onderwerp beleidsnota “Wmo in Beemster 2008 - 

2011” 
 

Middenbeemster, 11 maart 2008 
 
Aan de raad 
 

> voorstel 

 
De nota “Wmo in Beemster 2008 – 2011” vaststellen conform bijgaand concept. 
 

> toelichting 

 
Met ingang van 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Het 
doel van deze wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Deze wet regelt dat mensen die 
hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning 
krijgen van hun gemeente. De Wmo is er niet alleen voor individuele en algemene (zorg)voorzieningen 
(zoals hulp in het huishouden, een rolstoel, woningaanpassing of vervoer). Maar ook ondersteunt deze 
wet mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Het 
stimuleren van activiteiten die betrokkenheid in buurten en wijken vergroten en het bieden van 
bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning maken ook deel uit van de Wmo. 
 
De wetgever had verschillende redenen om de Wmo in te voeren. Een van de belangrijkste reden was 
dat de Awbz zorg onbetaalbaar en onbeheersbaar werd. Ook was geconstateerd dat er weinig 
samenhang bestond in de uitvoering van diverse wetten. Door de verschillende wetten in een wet 
onder te brengen en de uitvoering daarvan bij de gemeenten te leggen, hoopt de wetgever meer 
samenhang aan te brengen. Wij zullen daar in deze nota nader op in gaan. 
 
De gemeente Beemster werkte met betrekking tot de invoering van de Wmo nauw samen met de 
gemeenten Zeevang, Graft-De Rijp en Schermer. Met deze drie gemeenten werd gezamenlijk de 
concept kadernota opgesteld, de verordening en de beleidsregels. De Wmo cliëntenraad is samen met 
de drie genoemde gemeenten opgericht. Zij adviseert de vier colleges. De Wmo cliëntenraad i.o. werd 
telkens over de vast te stellen documenten geïnformeerd en geconsulteerd. Ook voor de opstelling 
van dit concept beleidsplan heeft de Wmo-cliëntenraad een 12-tal uitgangspunten benoemd. Deze en 
de in de kadernota beschreven uitgangspunten zijn ook gebruikt bij het maken van dit concept Wmo-
beleidsplan. Het concept is vervolgens voorgelegd aan de cliëntenraad. dat heeft geresulteerd in een 
aantal wijzigingen en aanvullingen. De reactie van de Wmo-cliëntenraad en de resultaten van de 
bespreking liggen in de raadsportefeuille ter inzage. 
 
Samen met de drie gemeenten werd deelgenomen aan een wmo-pilot van het ministerie van VWS. Dit 
heeft geresulteerd in een proeftuin met een nieuwe functie in het loket: de Zorgmakelaar. Het project 
wordt begin 2008 geëvalueerd en vervolgens verder uitgewerkt. 
De colleges van de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer hebben besloten het verstrekken 
van Wmo-voorzieningen per 1 april 2008 in een loket gezamenlijk uit te voeren. Bij het 
beleidsonderdeel “ prestatieveld 6”  zullen wij daar nader op in gaan.  
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Omdat Beemster deel uitmaakt van de regio Zaanstreek-Waterland en er in het kader van de Wmo 
ook regionaal taken worden opgepakt, wordt separaat een regionaal deel van deze nota aangaande 
de prestatievelden 7, 8 en 9 aangeboden. 
 
Het Wmo-beleidsplan is een parapluplan. Dit betekent dat dit kader algemene intenties en de 
beleidsvoornemens per prestatieveld formuleert. De inhoudelijke uitwerking vindt plaats in bestaande 
en (mogelijk) nog te ontwikkelen nieuwe beleidsplannen.  
 
De nota is tot slot ter inzage gelegd op vijf plaatsen in Beemster. Hierop zijn (nog) geen reacties 
ontvangen. 
 
Voor de inhoud van de nota verwijzen wij kortheidshalve naar bijgevoegd stuk. 
 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 
de burgemeester, de secretaris, 
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