
Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Beemster, 
 
Nadat ik vijf jaar geleden aangesteld ben als WMO raadslid voor de gezamenlijke raad Graft /de 
Rijp, Schermer en de Beemster wil ik deze brief schrijven om informatie aan de raad te 
verstrekken. 
Vanaf 2010 werd duidelijk dat de decentralisatie nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen 
zou gaan geven. 
Toen ons bekend werd dat de goede samenwerking met de oude raad zou stoppen zijn we in 
2012 aansluiting met de WMO raad Purmerend, WWB raad Purmerend en oriënterend SW raad 
gaan zoeken. 
 
Vanaf 1 Januari 2013 stopten de berichtgeving van de gemeente Beemster om goed ons werk als 
WMO raadsleden te kunnen doen. 
Hiervoor hebben Hr van der Klei (penningmeester) en Mw Bakker(voorzitster) zich tot het 
uiterste ingezet om beleidsmatige informatie te te verkrijgen. 
De uitnodigingen van de aanbesteding WMO gelden van de negen gemeentes kwam bij acht 
WMO raden wel binnen en bij een niet. 
Het is van uitnodiging ambassadeur laaggeletterdheid tot opening welzijnsinstellingen waar wij 
alleen via de WMO raad Purmerend op de hoogte werden gebracht.  
 
Uiteindelijk kregen wij geen uitnodigingen/verordeningen ondanks herhaaldelijk verzoek bij de 
kontaktambtenaar van de gemeente Beemster. 
Hierdoor hebben wij daar veel onnodige tijd  in gestoken terwijl dat voor alle andere WMO 
raden uit de regio bekende aangeleverde informatie was. 
Het excuus was dat ze bezig waren met de ambtelijke samenwerking/decentralisatie. 
 
Hierna is de situatie zoals bekend onwerkbaar geworden waarbij wethouder Hefting en 
Burgemeester van Beek uitvoering hun excuus hebben aangeboden. 
De  latere insteek van dit gesprek of er nog iemand uit de raad te vinden was voor zitting of 
anders kennisoverdracht naar de nieuwe raad was voor geen van de leden een optie waar ze nog 
over hoefde na te denken. Dan zou er in de toekomst een passend afscheid kunnen komen. 
 
 
PASSEND AFSCHEID. 
 
De presentiegelden die vijf jaar geleden zwart op wit zijn gezet door het college van B&W zijn tot 
1 Januari 2013 correct gedaan. Daarna zonder in kennis te stellen van stoppen van betaling, 
moet het nu bij de rechter worden afgedwongen als ik de onterecht onbetaalde prestatiegelden 
wil ontvangen. 
Ik wist niet wat ik hoorde toen het College van B&W dit telefonisch mede deelde n.a.v. jaren 
navragen hierover. 
 
Als raad hebben jullie een controlerende functie en ik lees dat nieuwe WMO raadsleden ook 
onder deze voorwaarden worden aangenomen. 
 
In Purmerend heb ik een mooi tijdelijk afscheid gehad want de samenwerking is altijd nog 
mogelijk met terugkijkend wat samen opbouwend is bereikt. 
 
Met vriendelijke groet 
Daniella Ernsting koorn 
Nachtegaalstraat 61 
1462 VK Middenbeemster 
Tel:477047 
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