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uw brief van uw kenmerk

Onderwerp
Stand van zaken project Sociale infrastructuur

Geachte leden van de raad,

ln de themabijeenkomst van 28 maart 2017 presenteerde mevrouw N. (Nelleke) Schenkkan
u namens het college wat er allemaal speelt binnen het sociale domein in Beemster.
Dit in het kader van het onderzoek naar de sociale infrastructuur en behoefte van inwoners

en instanties in Beemster. Dit onderzoek is eind 2016 gestart.

ln deze brief informeren wij u over de stand van zaken van dit project te beginnen met de
aanleiding voor dit onderzoek.

De rol van de overheid verandert en veel is vanuit het Rijk bij gemeenten neergelegd.
Tegelijkertijd wordt er steeds meer verwacht van onze inwoners en sociaal
maatschappelijke organisaties. De decentralisaties van de wet Maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet vragen om een andere manier van denken. De
gemeente is niet langer directief en leidend, maar juist veel meer ondersteunend,
faciliterend én stimulerend.
Het is daarom goed om in beeld te brengen wat er allemaal in Beemster bestaat aan

hulpinstanties, goede initiatieven en mogelijkheden op sociaal gebied. Er gebeurt op dat
vlak al veel in onze gemeente, maar veel moois blijft helaas onder de radar.
Als plattelandsgemeente kent de Beemster traditiegetrouw een hechte sociale band.

Voorbeelden daarvan zijn de vele (buurt)verenigingen, de dorpsraden en de traditie van

vrijwilligerswerk. De kunst is al dat moois in beeld te brengen en mensen, instanties en
gemeente waar mogelijk aan elkaar te verbinden.

Vormen sociaal netwerk
We richten ons daarom op het vormen van een sociale infrastructuur waarin verenigingen,
ondernemers en sleutelfiguren elkaar vinden in een netwerk, zonder dat gelijk in een vaste
vorm of structuur te gieten.
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Dat netwerk kan bestaan uit de wijkmanager, de wijkagent, zorgwijkteams van Zorgcirkel,
Evean en Buurtzorg, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Wonen +, MEE en
sleutelfiguren en vrijwilligers uit de Beemster gemeenschap. Door beter met elkaar samen
te werken en af te stemmen willen we de dienstverlening op het gebied van het sociaal vlak
verbeteren.

Het netwerk zoekt waar nodig aansluiting met andere partners, zoals Wooncompagnie,
Woonzorg Nederland en medewerkers vanuit de loketten van het sociaal domein.
Uiteindelijk moet ook aansluiting met het jongerennetwerk ontstaan om tot een logisch
geheel te komen. Deze contacten zijn inmiddels gelegd en er is een gedeelde visie.

Bij bovenstaande staat een organische wijze van werken centraal. We gieten vooraf niks in
beton.

Twee voorbeelden
De zorgteams van Evean, Zorgcirkel en Buurtzorg hebben te maken met de belangen van
hun afzonderlijke werkgevers en handelen naar hun instructies. De zorgvraag is echter zó
groot, datzij elkaars hulp en samenwerking maar al te goed kunnen gebruiken. ln overleg
stelden zij daarom vast maar één doel na te streven: goede zorg bieden. De
orga n isatiebe la n gen zijn daar aan ondergesch ikt.
Een boodschap die alle hulpverlenende instanties ter harte kunnen nemen om samen de
inwoners ten dienste te staan.

De Adviesraad Sociaal Domein gaf aan graag gevoed te worden met informatie van
inwoners met een uitkering, voorzieningen vanuit de Wmo en bijzondere bijstand. Er is
contact gelegd met twee cliënten uit deze doelgroep. Zij gaven aan minder goede
ervaringen te hebben gehad met de loketten uit het sociaal domein. Deze ervaringen
deelden zij met de Adviesraad. Toch schrijven ze, met ambtelijke ondersteuning, een brief
om meer inwoners uit de doelgroep uit te nodigen om onder genot van een hapje en drankje
in gesprek te gaan met de Adviesraad. Zo helpen zij de Adviesraad aan concrete en
waardevolle informatie, waardoor ze beter haar functie kan uitvoeren.

Fysieke locatie voor ontmoeting en verbinding
ln Middenbeemster is behoefte aan een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
Waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of juist mooie voorstellen en initiatieven.
Een plek waar inwoners en ons netwerk aan instanties en hulpverleners elkaar vinden over
verschillende ondenruerpen, zoals wonen, groen of zorgvragen. Die plek is er nu bij Cultureel
Centrum Onder de Linden op het marktplein van Middenbeemster, bij wijze van proef tot 1

januari 2018 (pilot). Op basis van de ervaren resultaten zal worden beoordeeld of dit zo na
deze datum zalworden voortgezet.

lnwoners kunnen hier binnenlopen voor een praatje of een kop koffie. Natuurlijk hebben we
te maken met thema's als eenzaamheid, gezondheid of financiële problemen, maar we
willen vooraf geen stempels drukken. ledereen is welkom. Het doel is elkaar te ontmoeten
en te leren kennen, inwoners en initiatieven aan elkaar te verbinden.
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Samen te ontdekken wat er mogelijk is in en voor de Beemster. Er is op vaste dagen een
gastvrouw aanwezig, een Beemsterlinge die hiermee een werkervaringsplek heeft vanuit de
uitkeringssituatie. Voorlopig is Onder de Linden voor dit initiatief geopend op maandag van
14.00 tot 17.00 uur en op dinsdag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Over deze pilot zal uiteraard uitgebreid gecommuniceerd worden

burgemeester en
Hoogachtend,
van Beemster.
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