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De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2010 geeft 
invulling aan de in de Wet maatschappelijke ondersteuning gegeven opdracht regels te stellen bij 
verordening. In de Verordening is vorm gegeven aan het compensatiebeginsel zonder de regels van 
de Wet voorzieningen gehandicapten en de regels rond de functie huishoudelijke verzorging uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geheel los te laten.
In de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is vooral uitwerking gegeven aan 
de artikelen 4, 5, 6, 15, 19 en 26 Wmo.
In de nieuwe Verordening (en toelichting op de Verordening) zijn tevens de Wetswijzigingen verwerkt 
(artikel 8 en 31) en is de Verordening tekstueel geactualiseerd. Een aantal artikelen zijn verplaatst of 
tekstueel gewijzigd, een aantal definities zijn verduidelijkt of toegevoegd (o.a. bij  begripsbepalingen, 
definitie respijtzorg, voorliggende voorziening). Dit mede op advies van de VNG en haar gewijzigde 
modelverordening.

Voor het overige zijn alle bedragen die zijn opgenomen in het Besluit voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 voor de drie samenwerkende gemeente 
zoveel mogelijk geharmoniseerd en aangepast. 

In onderstaand overzicht wordt het huidige beleid ten opzichte van het te voeren beleid in 2010 
weergegeven, waarbij in de nieuwe Verordening de voorgestelde bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Verordening Beemster 2007  Verordening 2011

HUIDIG BELEID NIEUW BELEID

Woonvoorzieningen Woonvoorzieningen
 geen inkomenstoets toepassen bij 

niet-bouwkundige woningaanpassingen
Inkomenstoets/draagkrachtberekening
invoeren bij niet-bouwkundige 
woningaanpassingen

 inkomenstoets toepassen bij 
             bouwkundige woningaanpassingen

 idem

 toekennen forfaitair bedrag bij verhuis-
en/of inrichting is gelimiteerd, mits 
bijzondere omstandigheden

 idem
 gemeente Beemster vergoedt ook 

inrichtingskosten bij bijzondere 
omstandigheden

 toekennen maximum bedrag bij 
bezoekbaar maken van de woning         

 afhankelijk van situatie kan hiervan 
afgeweken worden       

Vervoersvoorzieningen Vervoersvoorzieningen
 geen inkomenstoets toepassen bij 

verstrekken van een voorziening (pasje) 
voor deelname aan collectief vervoer 
(BTC)

 leeftijdscriterium 75 jaar                     
(geen indicatiestelling)

 autoaanpassing gelimiteerd

 inkomenstoets/draagkrachtberekening 
invoeren 

 afschaffen leeftijdsgrens 

 idem
 uitzondering vergoeding volledige 

kostprijs bij medische noodzaak
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Hulp bij het Huishouden
 leeftijdscriterium 80 jaar                       

(geen indicatiestelling)

Hulp bij het Huishouden
 geen leeftijdsgrens hanteren bij 

indicatiestelling


