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Inleiding 
In het maatschappelijk beleidskader, waar deze veranderagenda een bijlage van vormt, zijn 
de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de Beemsterse samenleving voor de 
komende jaren geformuleerd en zijn uitgangspunten benoemd waar het toekomstige aanbod 
van instellingen aan getoetst zal worden. Deze veranderagenda en uitgangspunten zijn tot 
stand gekomen in samenwerking met het Beemster maatschappelijk middenveld. 

Het maatschappelijk beleidskader wordt daarmee richtinggevend voor de maatschappelijke 
activiteiten en inspanningen die er de komende jaren ontwikkeld worden in Beemster.

De gemeente wil minder prominent aanwezig zijn en hierbij is de nieuwe rol: loslaten, 
vertrouwen op de kracht van instellingen en burgers, vragen wat instellingen en burgers zélf 
kunnen doen om een probleem op te lossen of een voorziening te realiseren. Instellingen, 
bedrijven en burgers geven vorm aan de oplossingen voor maatschappelijke problemen. De 
gemeente brengt partijen samen, stelt samen met partijen de kaders op, stelt middelen 
beschikbaar en faciliteert en ondersteunt bij het zoeken van oplossingen.

In deze veranderagenda worden suggesties gedaan om binnen de bestaande budgetten en 
binnen de kaders van het nieuwe beleidskader te komen tot nieuwe samenwerkingen en 
innovaties.

Totstandkoming van de veranderagenda
Sinds augustus 2013 hebben er vier bijeenkomsten plaatsgevonden met de organisaties en 
verenigingen die betrokken zijn bij het maatschappelijk middenveld. In de bijeenkomsten 
hebben de organisaties hun wensen kenbaar gemaakt voor de toekomst, gaande weg zijn de 
wensen concreter geworden en tot deze veranderagenda geformuleerd. Het zijn suggesties 
om te besparen maar, ook om te innoveren. Er wordt gezocht naar samenwerking om 
overlap te voorkomen en waar mogelijk de krachten te bundelen. Tevens zal gekeken 
worden waar eventueel andere inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Doel van de veranderagenda
Deze veranderagenda dient ertoe om instellingen een richting mee te geven waarin zij 
mogelijkheden tot besparen en innoveren kunnen zoeken de komende tijd. Het is namelijk de 
bedoeling dat instellingen gezamenlijk met een vernieuwend aanbod komen per 
maatschappelijke opgave. Uiterlijk 1 juni 2014 dienen de instellingen een, op elkaar 
afgestemde, subsidieaanvraag in, die op deze veranderagenda is afgestemd. In de aanvraag 
moeten zij aangeven op welke wijze zij bijdragen aan de maatschappelijke opgave en de 
veranderagenda. Dit alles passend binnen door de raad vastgestelde budgetten.
Bij de vaststelling van de subsidie 2015 zal blijken welke innovaties tot stand zijn gekomen, 
maar ook welke gaande weg zijn aangepast of toegevoegd zijn. 
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Veranderagenda Maatschappelijke opgave 1a 
Signaleren en preventie, deelgebied: Jong

Het voorkomen van gezondheid-, opvoeding- en ontwikkelingsproblemen en het  
wegnemen van barrières

In de laatst verschenen gezondheidsnota wordt het accent gelegd op het verminderen van 
overgewicht. Daartoe wordt het sporten en bewegen nog meer gestimuleerd. Daarnaast is 
de preventie van eenzaamheid als prioriteit genoemd. Er dient beter in kaart gebracht te 
worden in hoeverre bepaalde groepen beter bereikt kunnen worden. De instellingen worden 
gevraagd rekening te houden met de uitgangspunten uit de gezondheidsnota.

Gezond en evenwichtig opgroeien, vraagt om een omgeving die veiligheid biedt. Waar liefde 
en genegenheid een vanzelfsprekendheid zijn, waar ruimte is om talenten optimaal te 
ontdekken en te ontplooien. Waar een kind gewoon kind kan zijn en spelend de wereld leert 
kennen. Als om welke reden dan ook deze voorwaarden (tijdelijk) in het geding zijn, wordt 
het vroeg onderkend en is ondersteuning krijgen belangrijk en mogelijk.

Niet alle opvoeders en kinderen trekken zelf aan de bel bij problemen. In deze situatie moet 
er een alerte omgeving zijn die snel herkent wat er speelt. Zorgen en signalen worden door 
hen gemeld bij daarvoor bestemde meldpunten, het gaat dan voornamelijk om zaken als 
mishandeling, eenzaamheid, ziekte en pestgedrag. 

In algemene voorzieningen, zoals het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg, worden 
problemen snel herkend. Dit kan variëren van problemen met leren, gewoon niet lekker in je 
vel zitten tot een lastige thuissituatie. Na herkenning wordt snel en accuraat op de problemen 
ingespeeld, zonder onnodig het probleem te vergroten. Er wordt ondersteuning gegeven in 
het oplossen van de problemen in de eigen omgeving. Het inzetten of herstellen van eigen 
kracht is het uitgangspunt bij het bieden van hulp. De hulp is gericht op het herstel van het 
gewone leven.

Er is aandacht voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen én jongeren, 
zowel in de voorschoolse leeftijd als daarna. Iedere leerling kan zijn talenten ontwikkelen, 
waarbij zoveel mogelijk leerlingen uiteindelijk minimaal een startkwalificatie behalen. Voor 
wie dit niet haalbaar is, moet een goed alternatief geboden worden.

Mensen beslissen over hun eigen leefstijl. De keuze voor een gezonde leefstijl wordt 
makkelijker gemaakt, wanneer er betrouwbare en toegankelijke informatie en goede en 
bereikbare voorzieningen zijn. Mensen ervaren zo min mogelijk belemmeringen om gezond 
te kunnen leven. Dat betekent terughoudendheid met ge- en verboden, ongevraagd advies 
en keuzebeperkingen vanuit de overheid. Betrokkenheid van bedrijfsleven, welzijn, onderwijs 
en zorg is daarbij nodig.
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De ambities
• Jongeren groeien op in een veilige, gezonde en stabiele leefomgeving
• Opvoedproblemen en achterstanden worden gesignaleerd, besproken (zo nodig met 

ondersteuning om zo adequaat mogelijk aan te sluiten op de vraag) en hulpvragers 
worden verwezen naar het juiste hulpaanbod

• Kinderen en jongeren gaan naar een passende school en behalen minstens een 
startkwalificatie

Veranderagenda
De omvang van het budget voor deze opgave in 2014 bedraagt € 99.465, -. Het gaat 
voornamelijk over de subsidie voor de peuteropvang, interne schoolbegeleiding en 
schoolmaatschappelijk werk. 

Hoe staan we ervoor?
Sinds 2011 is er in de Beemster een Brede School. De Brede School Beemster (BSB) is 
bedoeld om een meerwaarde te leveren bij het aanbod of activiteiten die niet of onvoldoende 
als basis kunnen worden geleverd. Daarnaast is de BSB het vliegwiel van samenwerking en 
coördinatie bij alle zaken die een kind, een volwassene of een gezin betreffen. Waar 
meerdere instituten zich met dezelfde mens(en) bezighouden, dient afstemming plaats te 
vinden. Op dit moment werken de basisscholen, de kinderopvang en het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) in elkaars verlengde en waar mogelijk als eenheid door gebruik te maken van 
elkaars expertise. Daarnaast is er in de gemeente Beemster een start gemaakt met 
Dorpszorg, waar een kernteam naast het Hometeam is gekomen om hulpverlening in de 
tweede lijn te bieden en onderzoek te verrichten. 
Daarnaast zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de Jeugdzorg en de AWBZ. Deze 
verantwoordelijkheden en de veranderingen die hier in plaats vinden, spelen tevens een rol 
in dit kader. Ook het de invoering van de Wet passend onderwijs heeft gevolgen. Deze 
ontwikkelingen moeten in het beleidskader samen komen

Sterke punten zijn:
- voldoende voorzieningen
- veel vrijwilligers

Zwakke punten zijn:
- geen duidelijkheid met betrekking tot financiering transities
- nog te weinig bekendheid voor bepaalde voorzieningen (bezoekers en instellingen)
- onbekendheid elkaars activiteiten

Ontwikkelingen en trends:
- transities
- noodzaak breder draagvlak onder voorzieningen
- bundeling en samenwerking
- efficiënter gebruik accommodaties

Om de maatschappelijke opgave in de komende jaren te borgen, worden door de instellingen 
de volgende maatregelen voorgesteld. Hierbij dienen de ambities als doelstelling nagestreefd 
te worden. 
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Suggesties instellingen
- Communicatiesysteem
- Voorschoolse Educatie
- Waterdichte signalering
- Vrijwilligersvacaturenbank
- Home-Start starten bij alle nieuwe gezinnen, tenzij…..
- Professionalisering Brede School Beemster (BSB)
- Contactpersoon gemeente van Wmo-loket (korte lijn)
- Schoolmaatschappelijk Werk ook verbinden met peuteropvang / kinderopvang
- Schoolmaatschappelijk werk is de verbinding tussen school en gezin
- Onderzoeken hoe signalering uitzetten bij voortgezet onderwijs
- Evaluatie Halt-lessen
- Sportfonds voor kinderen die niet goed bemiddeld zijn
- Stelpost voor onvoorzien.

Suggesties gemeente 
- Dorpszorg

Algemeen
Wanneer de financiering voor de jeugd wordt aangewend, vindt de signalering ook eerder 
plaats. Op deze manier worden (kleine) problemen eerder aangepakt. Dit heeft tot gevolg dat 
er later minder geïnvesteerd hoeft te worden, omdat kleine problemen niet hebben kunnen 
uitgroeien tot grote problemen.

Prioriteiten
De prioriteiten van de instellingen binnen thema 1a liggen bij de signalering, verbinding, 
stimulering en ondersteuning. De instellingen dienen hierbij te gaan samenwerken. Aan de 
hand van de bestaande activiteiten dient de overlap te worden verwijderd. Door middel van 
deze mogelijke besparing kunnen de lacunes worden opgevuld. 

Wat gaan wij niet meer 
doen?

Wat gaan wij anders doen? Innovatie?

Financiering Peuterspeelzaal
Reeds ingezet

Financiering Peuteropvang
Reeds ingezet 

Professionalisering BSB 

Home-Start bij alle gezinnen Voorschoolse Educatie
Contactpersoon Wmo-loket Dorpszorg jeugd
Evaluatie Halt-lessen Stelpost onvoorzien
Schoolmaatschappelijk werk

Welke activiteiten en/of voorzieningen krijgen minder of geen subsidie?
1. Financiering peuterspeelzaal en peuteropvang

De financiering van de peuterspeelzaal is op een andere manier ingezet. Het afgelopen 
jaar werd de subsidie verleend op basis van peuterplaatsen. Sinds 2014 is er geen sprake 
meer van een peuterspeelzaal, maar van een peuteropvang. Het verschil is niet 
inhoudelijk, maar heeft te maken met de financiering. De peuteropvang kan gekenmerkt 
worden als een kinderopvang; op deze manier kunnen ouders in aanmerking komen voor 
een kinderopvangtoeslag. Stichting Kinderopvang Beemster verwacht in 2014 nog geen 
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besparing te behalen, maar dit jaar dient als een overgangsjaar gezien te worden. In de 
toekomst kan hierdoor bespaard worden op de peuteropvang. 

2. Evaluatie Halt-lessen
Op dit moment worden preventielessen uitgevoerd door Halt. De wens is de gelden meer 
in te zetten op de actualiteit. De effecten van de lessen dienen in kaart gebracht te 
worden alvorens wordt besloten de gelden breder in te zetten dan bij Halt. 

Welke nieuwe activiteiten en/of voorzieningen krijgen subsidie?
1. Voorschoolse Educatie

Een speerpunt is de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is onderwijs 
voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hierdoor kunnen kinderen hun 
achterstand inhalen. Op deze manier kunnen ook zij een goede start maken op het 
basisonderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Voorschoolse Educatie (peuters
) en het basisonderwijs is verantwoordelijk voor de Vroegschoolse Educatie. En dient een 
doorgaande leerlijn afgesproken te worden tussen de partners (kinderopvang organisatie, 
het basisonderwijs en CJG). Op dit moment wordt onderzocht hoeveel peuters in 
aanmerking zouden kunnen komen voor de VVE en daarmee wordt tevens inzichtelijk 
gemaakt wat de kosten zijn. Gemeente Beemster ontvangt geen gelden van het Rijk voor 
de uitvoering van de VVE. Binnen de veranderagenda zijn op dit moment geen financiële 
middelen voor de VVE. 

2. Home-Start nieuwe stijl
Op dit moment wordt Home-Start ingezet bij gezinnen waarbij problemen reeds zijn 
gesignaleerd. De wens is om Home-Start in te zetten bij alle nieuwe gezinnen in 
gemeente Beemster, tenzij aangetoond kan worden dat hulp niet nodig is. Bij nieuwe 
gezinnen moet gedacht worden aan gezinnen uit het buitenland. Hierbij moet de 
samenwerking gezocht worden met het vluchtelingenwerk. 

3. Dorpszorg jeugd
Dorpszorg jeugd is een integraal werkend team, gebruik makend van en bekend met de 
lokale (zorg)structuur. Medewerkers van de kernpartners worden vrijgemaakt om brede 
probleemanalyses en interventies snel en dichtbij mensen kunnen maken. De CJG-
coördinator stuurt het team aan. De gemeentelijke vertegenwoordiger heeft hierin een 
brede rol om te schakelen met alle benodigde disciplines in de gemeente (wonen, werken, 
welzijn). Het kernteam heeft een proactieve en generalistische taak, maar werkt daarbij 
samen met de andere partners in en buiten het CJG. Het verschil is dat eigenaarschap 
over de casuïstiek belegd is en dat medewerkers van het kernteam meer doen dan de 
‘eigen organisatietaken’. 2014 staat in het teken van de verdere invoering en uitvoering 
van Dorpszorg Jeugd. Samen met het onderwijsveld wordt een laagdrempelige 
benadering uitgewerkt. Op de plaatsen waar gezinnen zich bevinden wordt generalistisch 
gewerkt. De kernpartners werken toe naar een generalistische aanpak waarbij ze in de 
voorlinie op eenzelfde manier gezinnen benaderen. Aangestuurd wordt op signaleringen 
oppakken, vroegtijdige interventies en een integrale aanpak.

4. Schoolmaatschappelijk Werk
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) dient eerder in beeld te komen bij de gezinnen. 
Het SMW kan ook betrokken worden bij de peuteropvang. Dit dient afgestemd te worden 
in het Dorpszorgteam en/of BSB.
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Waar ligt de samenwerking?
1. Professionalisering BSB 

De BSB is in 2011 van start gegaan. De BSB is het vliegwiel van samenwerking en 
coördinatie bij alle zaken die een kind, een volwassene of een gezin betreffen. Op dit 
moment werken de basisscholen, de kinderopvang en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
in elkaars verlengde en waar mogelijk als eenheid, door gebruik te maken van elkaars 
expertise. Na drie jaar kan gezegd worden dat de basis van de BSB staat, echter met de 
komst van de taken vanuit het Rijk dient de professionalisering van de BSB wordt verder 
opgepakt en uitgewerkt te worden. 

2. Vrijwilligersvacaturebank
Een vrijwilligersvacaturebank is een (digitaal) platform voor initiatieven, activiteiten en 
informatie over vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt ook informatie aangeboden over 
ondersteuning bij de organisatie van vrijwilligersactiviteiten. Deze innovatie wordt 
genoemd bij alle thema’s binnen het maatschappelijk beleidskader Beemster. Het idee 
dient in overleg met de kwartiermakers van de thema’s verder uitgewerkt te worden. 

3. Sport- en cultuurfonds?
Alle kinderen moeten kunnen sporten en/of deelnemen aan culturele verenigingen. Er 
dient hierbij geen onderscheid gemaakt te worden in kinderen met ‘rijke’ ouders en ‘arme’ 
ouders. Het sportfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële 
redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

4. Korte lijnen met gemeente Wmo-loket
5. Signalering bij sport- en culturele vereniging

Goede signalering is van groot belang, daarom moet de gelegenheid geboden worden dat 
vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers leren signaleren. Er dient tevens voor gezorgd te 
worden dat de vrijwilligers weten waar ze met hun signaal en zorg terecht kunnen. Het 
voorstel is om de verenigingen te benaderen voor trainingen en cursussen met betrekking 
tot signalering. De wens is om een vast contactpersoon te hebben bij verenigingen. 

Aan de hand van de voorgestelde veranderagenda dienen de instellingen gezamenlijk 
in overleg te gaan over de volgende vragen:
1. Communicatie

 Hoe maken wij de drempel naar de hulpvraag laag?
 Hoe wordt het systeem van het kind er bij betrokken?
 Hoe wordt de communicatie open en helder tussen ouder, (zorg)instellingen, school 

en systeem? 
2. Voorgezet onderwijs

 Hoe gaat de signalering/preventie met betrekking tot de leerlingen in het voorgezet 
onderwijs?

3. Professionals
 Weten de professionals van elkaars expertise?
 Wat hebben docenten nodig om te signaleren en om te leren om te gaan met 

’bijzondere’ leerlingen? 
 Hoe krijgen we overeenstemming over wat de eigenschappen zijn van een kind met 

wie het goed gaat?
 Hoe kan inzicht verkregen worden in alle zorgproducten die in de stadsregio worden 

geboden?
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4. Vrijwilligers
 Hoe kunnen wij vrijwillige organisaties en verenigingen betrekken bij de signalering 

en preventie?

Welke effecten/resultaten wil men bereiken?
In 2014 dienen de organisaties van het thema te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van 
bovenstaande veranderingen. Indien mogelijk worden de eerste innovaties in uitvoering 
gebracht. 

Aan de hand van de Regionale Omnibus enquête Beemster 2013 volgt hier een aantal 
gegevens. De doelstelling is om deze uitkomsten van de omnibus te behouden en zo 
mogelijk te verbeteren.

- % bereidheid vrijwillige inzet in Beemster 76%
- % dat zich nu al vrijwillig inzet in Beemster 48%

Centrum Jeugd en Gezin
- % ouders dat opvoedondersteuning nodig heeft 18%
- % voldoende mogelijkheden voor advies en 

ondersteuning bij opvoedingsvragen 60%
- % bekend met CJG 88%
- % gebruik van CJG 34%
- Waardering CJG 6,8

Kinderen en jongeren
- Waardering kwaliteit basisscholen 7,3
- Waardering kwaliteit voorgezet onderwijs 6,9
- Waardering speelvoorzieningen voor kinderen 6,0
- Waardering voorzieningen voor jongeren 5,2
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Veranderagenda Maatschappelijke opgave 1b 
Signaleren en preventie, deelgebied: volwassenen

Het voorkomen van gezondheid-, opvoeding- en ontwikkelingsproblemen en het  
wegnemen van barrières

In de laatst verschenen gezondheidsnota wordt het accent gelegd op het verminderen van 
overgewicht. Daartoe wordt het sporten en bewegen nog meer gestimuleerd. Daarnaast is 
de preventie van eenzaamheid als prioriteit genoemd. Er dient beter in kaart gebracht te 
worden in hoeverre bepaalde groepen beter bereikt kunnen worden. De instellingen worden 
gevraagd rekening te houden met de uitgangspunten uit de gezondheidsnota.

Gezond en evenwichtig opgroeien, vraagt om een omgeving die veiligheid biedt. Waar liefde 
en genegenheid een vanzelfsprekendheid zijn, waar ruimte is om talenten optimaal te 
ontdekken en te ontplooien. Waar een kind gewoon kind kan zijn en spelend de wereld leert 
kennen. Als om welke reden dan ook deze voorwaarden (tijdelijk) in het geding zijn, wordt 
het vroeg onderkend en is ondersteuning krijgen belangrijk en mogelijk.

Niet alle opvoeders en kinderen trekken zelf aan de bel bij problemen. In deze situatie moet 
er een alerte omgeving zijn die snel herkent wat er speelt. Zorgen en signalen worden door 
hen gemeld bij daarvoor bestemde meldpunten, het gaat dan met name om zaken als 
mishandeling, eenzaamheid, ziekte en pestgedrag. 

In algemene voorzieningen, zoals het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg, worden 
problemen snel herkend. Dit kan variëren van problemen met leren, gewoon niet lekker in je 
vel zitten tot een lastige thuissituatie. Na herkenning wordt snel en accuraat op de problemen 
ingespeeld, zonder onnodig het probleem te vergroten. Er wordt ondersteuning gegeven in 
het oplossen van de problemen in de eigen omgeving. Het inzetten of herstellen van eigen 
kracht is het uitgangspunt bij het bieden van hulp. De hulp is gericht op het herstel van het 
gewone leven.

Er is aandacht voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen én jongeren, 
zowel in de voorschoolse leeftijd als daarna. Iedere leerling kan zijn talenten ontwikkelen, 
waarbij zoveel mogelijk leerlingen uiteindelijk minimaal een startkwalificatie behalen. Voor 
wie dit niet haalbaar is, moet een goed alternatief geboden worden.

Mensen beslissen over hun eigen leefstijl. De keuze voor een gezonde leefstijl wordt 
makkelijker gemaakt, wanneer er betrouwbare en toegankelijke informatie en goede en 
bereikbare voorzieningen zijn. Mensen ervaren zo min mogelijk belemmeringen om gezond 
te kunnen leven. Dat betekent terughoudendheid met ge- en verboden, ongevraagd advies 
en keuzebeperkingen vanuit de overheid. Betrokkenheid van bedrijfsleven, welzijn, onderwijs 
en zorg is daarbij nodig.

De ambities
• Het zorgaanbod sluit aan bij de behoeften van de mensen (instellingen en 

organisaties werken samen: er is sprake van samenhang in het zorgaanbod)
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• Gezonde leefstijlen worden bevorderd, we signaleren en voorkomen risicovol gedrag 
(overgewicht, overmatig gebruik van genotmiddelen)

• Psychische en depressieve klachten worden vroeg gesignaleerd. We zijn alert op 
huiselijk geweld, eenzaamheid en overbelasting van onder meer vrijwilligers en 
mantelzorgers. Ook hier geldt dat verwezen wordt naar het juiste hulpaanbod

• Vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Veranderagenda
De omvang van het budget voor deze opgave in 2014 bedraagt € 4.527, -. 

Hoe staan we ervoor?
Er is in kaart gebracht wat de betrokken instellingen doen in het kader van deze opgave. In 
de activiteiten is een onderscheid gemaakt tussen dagbesteding, versterking sociale netwerk 
en zorgactiviteiten. Beemster beschikt over veel voorzieningen met betrekking tot activiteiten 
op het gebied van ouderen. Hierbij dient gedacht te worden aan hobbyclub, ouderengym, 
bridgeclub en wandelgroepen. Dit geldt ook voor mensen met een indicatie. Daarbij bieden 
instellingen ook activiteiten met het doel de inwoner preventief te ondersteunen en 
stimuleren (preventief huisbezoek en mantelzorgondersteuning). Daarmee is de basis voor 
deze maatschappelijke opgave geborgd.

Sterke punten zijn:
- Voldoende voorzieningen
- Sterke sociale cohesie in Beemster 
- Grote mate van zelfredzaamheid
- Veel vrijwilligers

Zwakke punten zijn:
- Vergrijzing (in verband met ouder wordende vrijwilligers)
- Geen duidelijkheid met betrekking tot financiering transities
- Nog te weinig bekendheid voor bepaalde voorzieningen (bezoekers en instellingen)
- Waar kan inwoner terecht (iedereen weet dat er iets speelt, niemand doet melding)
- Onbekendheid elkaars activiteiten
- Door de overheveling van begeleiding naar de Wmo onzekerheid over voortbestaan 

van de dagactiviteiten voor ouderen
Ontwikkelingen en trends:

- Transities
- Noodzaak breder draagvlak onder voorzieningen
- Bundeling en samenwerking
- Efficiënter gebruik accommodaties 
- Nog meer samenwerken met andere organisaties 
- Vergrijzing

Om de maatschappelijke opgave in de komende jaren te borgen, worden de volgende 
maatregelen voorgesteld. Hierbij dienen de ambities als doelstelling nagestreefd te worden.

Suggesties instellingen
- Creëren platform voor initiatieven en activiteiten
- Welzijnsplatform
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- Ondersteuning vrijwilligersinitiatieven gericht op de activiteiten
- Ondersteuning dorpsraden bij sociale activiteiten -> dorpsraden zouden zich kunnen 

aansluiten bij het welzijnsplatform. 
- Nieuwsbrief met activiteiten
- Vrijwilligersvacaturebank
- Stimulering burenhulp
- Buurtbemiddeling -> preventie. 
- Repaircafé
- Gezamenlijk eten in Middenbeemster

Suggesties gemeente 
- Effectief gebruik maken van de accommodaties
- Er vindt doorverwijzing plaats van inwoners naar de geschikte activiteit door de 

consulenten
- Particuliere, commerciële activiteiten in plaats van gesubsidieerde activiteiten
- Subsidie voor activiteiten met betrekking tot dagbesteding stoppen

Algemeen 
Er worden door de diverse instellingen bijeenkomsten georganiseerd voor cliënten en 
vrijwilligers. Deze momenten kunnen worden aangegrepen voor signalering en preventie. 
Wat kunnen mensen in hun eigen omgeving allemaal signaleren en bij wie kunnen ze terecht 
bij vragen? Dit sluit aan bij andere thema’s en bij de transities in het sociale domein 
(dorpszorg). In ieder geval moeten de huisartsen, de thuiszorg en de sport- en 
cultuurverenigingen hierbij betrokken moeten worden. 

Prioriteiten
De prioriteiten van de instellingen binnen opgave 1b liggen bij de verbinding, stimulering, 
ondersteuning en facilitering van de activiteiten. Uit de suggesties hebben twee activiteiten 
de prioriteit, namelijk voorlichting geven en het welzijnsplatform. De instellingen dienen 
hierbij te gaan samenwerken. Aan de hand van de bestaande activiteiten dient de overlap te 
worden verwijderd. Door middel van deze mogelijke besparing kunnen de lacunes worden 
opgevuld. 

Wat gaan wij niet meer 
doen?

Wat gaan wij anders doen? Innovatie?

Accommodatie delen Welzijnsplatform
Deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers m.b.t. signalering

Dorpszorg

Gezamenlijk eten in Middelwijck Versterken van de nulde 
lijn
Vrijwilligersvacaturebank
Centraalpunt in Beemster
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Welke nieuwe activiteiten en/of voorzieningen krijgen subsidie?
1. Dorpszorg

De ontwikkeling van het beleidskader heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat 
organisaties elkaar regelmatig treffen om ideeën, signalen en suggesties uit te wisselen. 
Met de komende transities is het van groot belang om een team te ontwikkelen waarbij 
deze signalen uitgewisseld en opgepakt worden. Dorpszorg is een integraal werkend 
team, gebruik makend van en bekend met de lokale (zorg)structuur. Medewerkers van de 
kernpartners moeten vrijgemaakt worden om brede probleemanalyses en interventies 
snel en dichtbij mensen te kunnen maken. Het kernteam heeft een proactieve en 
generalistische taak, maar werkt daarbij samen met de andere partners. Het verschil is 
dat het eigenaarschap over de casuïstiek belegd is en dat medewerkers van het kernteam 
meer doen dan de ‘eigen organisatietaken’. 2014 staat in het teken van de invoering en 
uitvoering van het Dorpszorgteam. Samen met de partners wordt een laagdrempelige 
benadering uitgewerkt. De kernpartners dienen toe te werken naar een generalistische 
aanpak waarbij ze in de voorlinie op eenzelfde manier de zorgvragers benaderen. Er 
wordt aangestuurd op signalering, vroegtijdige interventies en een integrale aanpak. 

2. Eén centraalpunt in Beemster
De wens is één centraal (fysiek) punt te creëren in Beemster waar bewoners terecht 
kunnen met hun vragen, maar ook met hun ideeën. Organisaties moeten gezamenlijk 
invulling geven (wat betreft personeel). Hierbij is het streven om daar waar mogelijk 
vrijwilligers te betrekken bij de uitvoering van het punt. 

3. Versterken van de nulde lijn
De nulde lijn kan versterkt worden door middel van het geven van voorlichting over onder 
meer burenhulp, signaleren en preventie. 

4. Gezamenlijk eten in Middenbeemster. 
Zorgcirkel organiseert gezamenlijk eten in het wijksteunpunt Middelwijck. Wellicht kan dit 
worden uitgebreid en kunnen ook andere doelgroepen aanschuiven bij de maaltijden; op 
deze manier ontstaat integratie. Bovendien houden diverse instellingen zich bezig met het 
organiseren van een soortgelijke activiteit en deze activiteiten kunnen wellicht worden 
gebundeld. 

Waar ligt de samenwerking?
1. Accommodatie delen

De accommodaties kunnen effectiever gebruikt worden. Er dient onderzocht te worden 
waar de accommodatie gedeeld kan worden. 

2. Vrijwilligersvacaturebank
Een vrijwilligersvacaturebank is een (digitaal) platform voor initiatieven, activiteiten en 
informatie over vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt ook informatie aangeboden over 
ondersteuning bij de organisatie van vrijwilligersactiviteiten. Deze innovatie wordt 
genoemd bij alle thema’s binnen het maatschappelijk beleidskader Beemster. Het idee 
dient in overleg met de kwartiermakers van de thema’s verder uitgewerkt te worden. 

3. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers m.b.t. signalering
Goede signalering is van groot belang. Daarom moet de gelegenheid geboden worden 
dat vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers leren signaleren. En er dient tevens voor 
gezorgd te worden dat de vrijwilligers weten waar ze met hun signaal en zorg terecht 
kunnen. Het voorstel bij thema 1a is om de verenigingen te benaderen voor trainingen en 
cursussen met betrekking tot signalering. De wens is tevens om een vast contactpersoon 
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te hebben bij verenigingen. De GGD heeft de kennis om de verenigingen trainingen met 
betrekking tot dit onderwerp aan te bieden

Welke effecten/resultaten wil men bereiken?
In 2014 dienen de organisaties van het thema te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van 
bovenstaande veranderingen. Indien mogelijk worden de eerste innovaties in uitvoering 
gebracht. 

Aan de hand van de Regionale Omnibus enquête Beemster 2013 volgen hier een aantal 
gegevens. De doelstelling is om deze uitkomsten van de omnibus te behouden en zo 
mogelijk te verbeteren.

- % bereidheid vrijwillige inzet in Beemster 76%
- % dat zich nu al vrijwillig inzet in Beemster 48%
- % dat de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft gegeven 31%
- % dat heeft aangegeven dat de belasting van 

het geven van mantelzorg hoog is 9%
- % mantelzorgers dat behoefte heeft aan ondersteuning 16%
- Het percentage recidive van m.b.t. huiselijk geweld neemt af ten opzichte van 2013 
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Veranderagenda Maatschappelijke opgave 2 
Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk en bevorderen zelfredzaamheid

Inwoners (dorp) leveren een actieve bijdrage aan de fysieke woon- leefomgeving en 
kunnen op eigen kracht participeren

Uitgangspunt is dat iedereen een plek heeft in de gemeente en dat mensen er prettig wonen. 
Ook in deze opgave is de eigen kracht en de zelfwerkzaamheid van mensen belangrijk. Op 
plekken waar de leefbaarheid en verbondenheid met de woonomgeving minder is, worden 
mensen gestimuleerd om problemen zelf aan te pakken in plaats van dat de overheid dat 
doet. 
Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor 'schoon, heel en veilig', maar bijvoorbeeld 
ook welzijnsorganisaties, ondernemers en de bewoners zelf. De gemeente heeft een 
ondersteunende taak in het bevorderen van de betrokkenheid in de buurt. 

Iedereen moet kunnen meedoen. Voorwaarden hiervoor zijn zelfstandig kunnen blijven 
wonen, in staat zijn zich voort te bewegen en een zinvol bestaan kunnen leiden. 

De Beemster vergrijst. Dit leidt op termijn tot een toename van mensen die hulpmiddelen 
nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeentelijke taken in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn erop gericht om de belemmeringen die tot 
gevolg hebben dat mensen niet of onvoldoende kunnen participeren in de maatschappij te 
compenseren. Het betreft hier diverse groepen inwoners. Daarbij is de laatste tijd ook meer 
kennis over inwoners met een lichte verstandelijke beperking en is het besef dat er in de 
toekomst meer rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden van deze groep. Het 
gaat er dan om uit te zoeken welke ondersteuning de burger echt nodig heeft om te kunnen 
participeren. Er wordt toegewerkt naar een passend resultaat. De oplossing wordt in eerste 
instantie gezocht bij de inwoner zelf en de mogelijkheden die er zijn bij de mens in zijn of 
haar omgeving. Als dit niets oplevert, kijken we of er collectieve voorzieningen zijn, 
bijvoorbeeld voorzieningen voor ouderen zoals de maaltijdvoorziening. Pas als laatste wordt 
gekeken naar de verstrekking van individuele voorzieningen. Het is van belang dat de vraag 
naar hulp goed wordt ingeschat. Dit is een belangrijke vaardigheid die we van hulpverleners 
verwachten. Ook kijken we naar de mogelijkheid van tegenprestaties. Het kan zijn dat de 
inwoner die op een bepaald gebied hulp vraagt, iets kan bieden aan iemand die hulp of 
ondersteuning nodig heeft op een ander gebied (“ wederkerigheid”). 

De opgave is dat mensen meer samenlevingsbewust worden: prettig wonen betekent 
rekening houden met elkaar, elkaar aan kunnen spreken en elkaar helpen. Het gaat ook om 
het benutten van de bereidheid om maatschappelijk iets te betekenen voor een ander. 
Vrijwilligerswerk, burenhulp en mantelzorg zijn de kernbegrippen. De vraag, niet de 
oplossing, is hierbij het startpunt. Dit vraagt van professionals het vermogen te verbinden, te 
stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren.

De ambities
• Betrekken van de inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid 

ten aanzien van de vormgeving van de woon- en leefomgeving
• Verbeteren van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de openbare ruimte
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• Voorzieningen mogelijk maken die inwoners in staat stellen zelfstandig te blijven 
wonen en/of deel te nemen aan de maatschappij

• Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
• Ondersteunen mantelzorgers, met specifiek ook aandacht voor jonge mantelzorgers 

en voorkomen van overbelasting
• Het verminderen van druk op de professionele zorg
• Inwoners weten waar ze ondersteuning kunnen krijgen
• Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor de eigen zorg en ook voor de 

ondersteuningsbehoeften van anderen

Veranderagenda
De omvang van het budget voor deze opgave in 2014 bedraagt € 87.160, -. Het gaat 
voornamelijk over de subsidie voor voorzieningen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen 
en ondersteuning van vrijwilligers en/of mantelzorgers. 

Hoe staan we ervoor?
Er is in kaart gebracht wat de betrokken instellingen doen in het kader van deze opgave. In 
de activiteiten is een onderscheid gemaakt tussen dagbesteding, versterking sociale netwerk 
en zorgactiviteiten. Beemster beschikt over veel voorzieningen met betrekking tot activiteiten 
op het gebied van ouderen. Hierbij dient gedacht te worden aan hobbyclub, ouderengym, 
bridgeclub en wandelgroepen. Dit geldt ook voor mensen met een indicatie. Daarbij bieden 
instellingen ook activiteiten met het doel de inwoner preventief te ondersteunen en te 
stimuleren (preventief huisbezoek en mantelzorgondersteuning). Daarmee is de basis voor 
deze maatschappelijke opgave geborgd.

Sterke punten zijn:
- voldoende voorzieningen
- veel vrijwilligers

Zwakke punten zijn:
- geen duidelijkheid met betrekking tot financiering transities
- nog te weinig bekendheid voor bepaalde voorzieningen (bezoekers en instellingen)
- onbekendheid elkaars activiteiten

Ontwikkelingen en trends:
- transities
- noodzaak breder draagvlak onder voorzieningen
- bundeling en samenwerking
- efficiënter gebruik accommodaties
- verenigingsleven onder druk (vrijwilligers en regelgeving)

Om de maatschappelijke opgave in de komende jaren te borgen, worden door de instellingen 
de volgende maatregelen voorgesteld. Hierbij dienen de ambities als doelstelling nagestreefd 
te worden. 

Suggesties instellingen
- Creëren platform voor initiatieven en activiteiten
- Welzijnsplatform
- Ondersteuning vrijwilligersinitiatieven gericht op de activiteiten
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- Ondersteuning dorpsraden bij sociale activiteiten
- Nieuwsbrief met activiteiten
- Vrijwilligersvacaturebank
- Stimulering burenhulp
- Buurtbemiddeling
- Repaircafé
- Gezamenlijk eten in Middenbeemster

Suggesties gemeente 
- Dorpszorg
- Effectief gebruik maken van de accommodaties
- Er vindt doorverwijzing plaats van inwoners naar de geschikte activiteit door de 

consulenten
- Particuliere commerciële activiteiten in plaats van gesubsidieerde activiteiten
- Subsidie voor activiteiten met betrekking tot dagbesteding stoppen

Prioriteiten
De prioriteiten van de instellingen binnen opgave 2 liggen bij de verbinding, stimulering, 
ondersteuning en facilitering van de activiteiten en vrijwilligers. De instellingen dienen hierbij 
te gaan samenwerken. Aan de hand van de bestaande activiteiten dient de overlap te 
worden verwijderd. Door middel van deze besparing worden de lacunes opgevuld. 

Wat gaan wij niet meer 
doen?

Wat gaan wij anders doen? Innovatie?

Naast elkaar werken Accommodatie delen Vrijwilligersvacaturebank
Geen onderscheid 
dagbesteding en sociale 
activiteiten

Ondersteuning met zinvolle 
dagbesteding lichte beperking

Dorpszorg 
(Welzijnsplatform)

Deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers m.b.t. signalering

Buurtbemiddeling

‘Keukentafel’ gesprekken Leenbank

Welke activiteiten en/of voorzieningen krijgen minder of geen subsidie?
1. Naast elkaar werken

In de afgelopen periode waarin gezamenlijk is gewerkt aan het maatschappelijk beleid 
van Beemster, is geconstateerd dat diverse instellingen niet van elkaar weten wat zij 
doen. De ontwikkeling van het beleidskader heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat de 
organisaties elkaar regelmatig treffen om ideeën, signalen en suggesties uit te wisselen. 
Deze lijn dient verder doorgezet te worden. 

2. Geen onderscheid dagbesteding en sociale activiteiten
Met het oog op de transities AWBZ en participatie is de kans aanwezig dat cliënten die op 
dit moment in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk (om deel te 
kunnen nemen aan dagbesteding en/of activiteiten) volgend jaar niet meer in aanmerking 
komen voor deze vergoeding. Er zijn op dit moment geen subsidieverleningen aan 
activiteiten in het kader van dagbesteding. Er is wel een subsidieverlening aan sociale 
activiteiten, bijvoorbeeld voor activiteiten aan Regionale Stichting WonenPlus. In de 
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toekomst dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen deze twee soorten 
activiteiten. 

Welke nieuwe activiteiten en/of voorzieningen krijgen subsidie?
1. Dorpszorg (Welzijnsplatform)

De ontwikkeling van het beleidskader heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat 
organisaties elkaar regelmatig treffen om ideeën, signalen en suggesties uit te wisselen. 
Met de komende transities is het van groot belang om een team te ontwikkelen waarbij 
deze signalen uitgewisseld en opgepakt worden. Dorpszorg is een integraal werkend 
team, gebruik makend van en bekend met de lokale (zorg)structuur. Medewerkers van de 
kernpartners moeten worden vrijgemaakt om brede probleemanalyses en interventies 
snel en dichtbij mensen kunnen maken. Het kernteam heeft een proactieve en 
generalistische taak, maar werkt daarbij samen met de andere partners. Het verschil is 
dat het eigenaarschap over de casuïstiek belegd is en dat medewerkers van het kernteam 
meer doen dan de ‘eigen organisatietaken’. 2014 staat in het teken van de invoering en 
uitvoering van het Dorpszorgteam. Samen met de partners wordt een laagdrempelige 
benadering uitgewerkt. De kernpartners dienen toe te werken naar een generalistische 
aanpak waarbij ze in de voorlinie op eenzelfde manier de zorgvragers benaderen. Er 
wordt aangestuurd op signalering, vroegtijdige interventies en een integrale aanpak. 

2. ‘Keukentafel’ gesprekken
Indien een inwoner een hulpvraag neerlegt bij dient de consulente in gesprek te gaan met 
de hulpvrager. De hulpvrager ontvangt de steun op basis van de ‘eigen kracht’ principe. 
De consulente gaat aan de ‘keukentafel’ in gesprek met de hulpvrager over wat er nu echt 
aan de hand is en vraagt wat voor hulp zij daarbij nodig denkt te hebben. De consulente 
en de hulpvrager kijken gezamenlijk binnen het eigen netwerk van de hulpvrager.

3. Ondersteuning naar zinvolle dagbesteding lichte beperking
Met de komende transities zijn er inwoners die hun indicatie voor dagbesteding gaan 
verliezen, echter de behoefte naar een zinvolle dagbesteding blijft voor deze bewoners. 
Voor deze inwoners moet ondersteuning komen om hen te begeleiden naar een 
dagbesteding.

Waar ligt de samenwerking?
1. Accommodatie delen

De accommodaties kunnen effectiever gebruikt worden. Er dient onderzocht te worden 
waar de accommodatie gedeeld kan worden. 

2. Vrijwilligersvacaturebank
Een vrijwilligersvacaturebank is een (digitaal) platform voor initiatieven, activiteiten en 
informatie over vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt ook informatie aangeboden over 
ondersteuning bij de organisatie van vrijwilligersactiviteiten. Deze innovatie wordt 
genoemd bij alle thema’s binnen het maatschappelijk beleidskader Beemster. Het idee 
dient in overleg met de kwartiermakers van de thema’s verder uitgewerkt te worden. 

3. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers m.b.t. signalering
Goede signalering is van groot belang, daarom moet de gelegenheid geboden worden dat 
vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers leren signaleren. En er dient tevens voor gezorgd 
te worden dat de vrijwilligers weten waar ze met hun signaal en zorg terecht kunnen. Het 
voorstel vanuit thema 1a is om de verenigingen te benaderen voor trainingen en 
cursussen met betrekking tot signalering. De wens is tevens om een vast contactpersoon 
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te hebben bij verenigingen. De GGD heeft de kennis om de verenigingen trainingen met 
betrekking tot dit onderwerp aan te bieden. 

4. Leenbank
Diverse organisaties hebben audioapparatuur, maaimachines etc. Deze apparatuur wordt 
niet continu gebruikt; de spullen kunnen door middel van een leenbank aan andere 
organisaties verhuurd worden. 

Welke effecten/resultaten wil men bereiken?
In 2014 dienen de organisaties van het thema te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van 
bovenstaande veranderingen. Indien mogelijk worden de eerste innovaties in uitvoering 
gebracht. 

Aan de hand van de Regionale Omnibus enquête Beemster 2013 volgt hier een aantal 
gegevens. De doelstelling is om deze uitkomsten van de omnibus te behouden en zo 
mogelijk te verbeteren.

- % bereidheid vrijwillige inzet in Beemster 76%
- % dat zich nu al vrijwillig inzet in Beemster 48%
- % dat de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft gegeven 31%
- % dat heeft aangegeven dat de belasting van het geven 

van mantelzorg hoog is 9%
- % mantelzorgers dat behoefte heeft aan ondersteuning 16%
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Veranderagenda 2015 Maatschappelijke opgave 3 
Leefomgeving en maatschappelijke participatie

Inwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en 
het voorzieningenniveau

Beemster heeft een rijke cultuurhistorie en is in 1999 benoemd tot Unesco werelderfgoed. Dit 
vraagt voor de toekomst de nodige faciliteiten. 

De notitie Accommodatie- en Vastgoed, november 2013, geeft inzichten om mee te nemen 
bij de voorbereiding voor de nieuwe subsidieaanvragen. Het gaat hierbij om de 
accommodaties die nodig zijn om de komende jaren de gewenste activiteiten in de gemeente 
te kunnen huisvesten. In de notitie is het motto: “Beemsterlingen nemen zoveel mogelijk 
zaken zelf ter hand: ontwikkelen, bouwen, onderhouden, programmeren”. Passend bij de 
hechte maatschappelijke structuur van Beemster, is het sterke verenigingsleven en een 
mentaliteit van ‘handen uit de mouwen.’ De gemeente is behulpzaam waar het kan en 
springt in waar dat moet. Daarnaast wordt in de notitie uitgesproken dat het logischer is om 
zogenaamde ‘tekortsubsidies’ te verstrekken die meebewegen met de populariteit van de 
activiteiten. In de notitie wordt aanbevolen een tarievennota op te stellen met richtlijnen over 
tarieven van gesubsidieerde activiteiten. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat de huur van 
gemeentelijke accommodaties kostendekkend wordt doorberekend. De mogelijkheid wordt 
onderzocht in hoeverre de gemeente de betreffende organisaties voor de doorgerekende 
huur via subsidies voor activiteiten zou compenseren.

In toenemende mate wordt gewerkt aan het combineren van activiteiten. Accommodaties en 
activiteiten komen op deze manier dichter bij elkaar en de bezettingsgraad neemt toe. Een 
voorbeeld van gecombineerd gebruik is Multi Functioneel Centrum De Boomgaard te 
Zuidoostbeemster.
Het gecombineerd gebruik kan versterkt worden. Ook zou meer gebruik gemaakt kunnen 
worden van de mogelijkheden van gebruikers/inwoners. Bij een aantal sportaccommodaties 
heeft de gemeente de zelfwerkzaamheid gestimuleerd door financiële prikkels aan 
verenigingen.

De ambities
• Stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding met aandacht voor gedrag en omgaan 

met anderen
• De toegankelijkheid van- en deelname door inwoners aan, lokale, sociale activiteiten 

stimuleren
• Bevorderen van de samenwerking tussen sport, culturele verenigingen, onderwijs en 

overige maatschappelijke (zorg)instellingen en organisaties.
• Multifunctioneel gebruik van accommodaties

Veranderagenda
De omvang van het budget voor deze opgave in 2014 bedraagt € 306.482, -. Het gaat 
voornamelijk om de subsidie voor de culturele- en sportverenigingen. 
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Hoe staan we ervoor?
Beemster beschikt over veel voorzieningen met betrekking tot activiteiten op het gebied van 
sport en cultuur. Hierbij dient gedacht te worden aan drie voetbalverenigingen, 
gymvereniging, diverse koren en diverse stichtingen gericht op de cultuurhistorie van 
Beemster. Hiermee is de basis voor deze maatschappelijke opgave geborgd.

Sterke punten zijn:
- Sterk presterende culturele voorzieningen 
- Sterkt presterende sportvoorzieningen
- Voldoende voorzieningen
- Veel vrijwilligers
- Brede School Beemster 

Zwakke punten zijn:
- Weinig samenwerking
- Bij verenigingen hoge kosten begeleiding (trainers ed.)
- Vrijwilligers niet evenredig verdeeld
- Groot spreidinggebied
- Sponsoring gaat moeilijker
- Culturele verenigingen missen jeugdleden
- Te veel activiteiten voor Brede School Beemster

Ontwikkelingen en trends:
- Vergrijzing vrijwilligers
- Verenigingsleven onder druk (vrijwilligers en regelgeving)
- Cultuursector onder druk mede door de reeds doorgevoerd bezuinigingen
- Van topsport naar breedtesport
- Noodzaak breder draagvlak onder voorzieningen
- Toenemende belangstelling cultureel erfgoed
- Bundeling en samenwerking
- Efficiënter gebruik accommodaties

Prioriteiten
De prioriteit van de instellingen binnen opgave 3 ligt bij de samenwerking. Aan de hand van 
de bestaande activiteiten dienen de verenigingen elkaar te versterken. Hierbij dienen de 
ambities als doelstelling nagestreefd te worden

Suggesties instellingen
- Minder bureaucratie 
- Sportkantine voor andere doeleinden gebruiken (commerciëler)
- Deelname aan sport- en cultuurfonds
- Effectief gebruik maken van de accommodaties / delen accommodatie
- Afstemming vraag en aanbod leerlingen en verenigingen 
- Beemster Gemeenschap inzetten als vrijwilligersvacturebank
- Gebruik maken van Brede School Beemster 
- Activiteitenagenda 
- Samenwerking verenigingen cultureel, historisch en toeristisch inzicht
- Cultuurmarkt 
- Vervoer voor leden voor ouderenactiviteiten
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- Voorkom concurrentie
- Samenwerking verenigingen in administratie vereniging (bijv. penningmeesterschap).

Suggesties gemeente 
- Particuliere, commerciële activiteiten in plaats van gesubsidieerde activiteiten 
- Uitvoering Visie Erfgoed en Ruimte
- De verenigingen vergroten de zelfwerkzaamheid 

Wat gaan wij niet meer 
doen?

Wat gaan wij anders doen? Innovatie?

Activiteiten m.b.t. 55 plus niet 
meer subsidiëren 

Zoek samenwerking met ‘gelijke’ 
organisaties

Vrijwilligersvacaturebank

Accommodatie delen Sport- en Cultuurfonds
Gebruik maken elkaars expertise Accommodatie vrijer 

geven
Deelname aan Brede School 
Beemster

Uitvoering Visie Erfgoed 
en Ruimte
Onderhoud door cliënten 
dagbesteding

Welke activiteiten en/of voorzieningen krijgen minder of geen subsidie?
1. Activiteiten m.b.t. 55-plus niet meer subsidiëren

Activiteiten voor 55-jarige en oudere deelnemers worden kostendekkend aangeboden. 

Welke nieuwe activiteiten en/of voorzieningen krijgen subsidie?
1. Sport- en cultuurfonds

De verenigingen vinden het een gemis voor de inwoners dat er geen aansluiting is bij het 
(landelijke) sport- en cultuurfonds. De fondsen creëren kansen voor kinderen van 4 tot 18 
jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sport- of culturele 
vereniging. 

2. Deelname aan Brede School Beemster. 
Verenigingen maken, waar mogelijk, gebruik van het platform van de Brede School 
Beemster (BSB). Dit platform is een laagdrempelige manier om kinderen kennis te laten 
met een vereniging.

Waar ligt de samenwerking?
1. Zoek samenwerking met ‘gelijke’ organisaties

In het proces van het maatschappelijk beleidskader is gebleken dat de samenstelling van 
de groep van thema 3 te groot is om, in dit tijdsbestek, tot concrete veranderingen te 
komen voor de veranderagenda. Door in overleg te gaan met dezelfde ‘soort’ 
verenigingen, zit men meer op één lijn en kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden. 

2. Accommodatie delen
De accommodaties kunnen effectiever gebruikt worden. Er dient onderzocht te worden 
waar de accommodatie gedeeld kan worden. 

3. Accommodatie vrijer geven (horeca)
De verenigingen met een eigen accommodatie willen graag de mogelijkheid krijgen om 
hun ruimte beschikbaar te stellen voor particuliere bijeenkomsten. Op dit moment is dit 
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niet mogelijk, daar de lokale regelgeving het niet toestaat en het wordt gezien als 
oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca in Beemster. De gemeenteraad heeft 
hierop op 12 november 2013 het besluit genomen in het kader van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. 

4. Vrijwilligersvacaturebank
Een vrijwilligersvacaturebank is een (digitaal) platform voor initiatieven, activiteiten en 
informatie over vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt ook informatie aangeboden over 
ondersteuning bij de organisatie van vrijwilligersactiviteiten. Deze innovatie wordt 
genoemd bij alle thema’s binnen het maatschappelijk beleidskader Beemster. Het idee 
dient in overleg met de kwartiermakers van de thema’s verder uitgewerkt te worden. 

5. Uitvoering Visie Erfgoed en Ruimte 
In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte dienen partijen gericht op de 
werelderfgoedstatus en cultuurhistorie van De Beemster nadere samenwerking te zoeken. 
Door middel van een project binnen de Visie Erfgoed en Ruimte wordt ingezet op de 
vergroting van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het werelderfgoed.

6. Onderhoud door cliënten dagbesteding
Het onderhoud van accommodaties kan uitbesteed worden aan cliënten van de 
dagbesteding in het kader van de AWBZ. Bijvoorbeeld: Cliënten van Odion maken de 
kantine van een vereniging schoon.

7. Gebruik maken elkaars expertise 
Iedere vereniging heeft haar eigen expertise. Deze kennis moet niet binnen de vereniging 
blijven, maar de kennis moet verspreid worden. Ervaren trainers kunnen beginnende 
trainers cursussen aanbieden (train de trainer) of er kan een gezamenlijke administratie 
opgebouwd worden. 

Welke effecten/resultaten wil men bereiken?
In 2014 dienen de organisaties van het thema te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van 
bovenstaande veranderingen. Indien mogelijk worden de eerste innovaties ter uitvoering 
gebracht. 

Aan de hand van de Regionale Omnibus enquête Beemster 2013 volgt hier een aantal 
gegevens. De doelstelling is om deze uitkomsten van de omnibus te behouden en zo 
mogelijk te verbeteren.

- % bereidheid vrijwillige inzet in Beemster 76%
- % dat zich nu al vrijwillig inzet in Beemster 48%
- % dat voldoende beweegt 51%
- % dat minstens één keer per week aan sport doet 71%
- % lid van één (of meerdere) sportvereniging(en) 40%

Waardering sportvoorzieningen
- Aantal sportvoorzieningen 7,0
- Kwaliteit sportvoorzieningen 7,3
- Bijdrage sportvoorzieningen aan aantrekkelijkheid in omgeving 7,2

Waardering Cultuur
- Kunst- en cultuurvoorzieningen 6,6
- Bijdrage kunst- en cultuurvoorzieningen aan aantrekkelijkheid in omgeving 6,9
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