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INLEIDING 
 
Waar het gebeurt: in de kernen  
Beemster is een gemeente met vier kernen Noordbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster en 
Middenbeemster. Elke kern met een heel eigen cultuur en een eigen gemeenschap. Verder zien we een veelheid 
aan buurtorganisaties, ouderencomités en andere organisatievormen die respect verdienen.  
 
Ons ideaal is dat in elke kern mensen voor elkaar kunnen zorgen en een zelfstandig en zinvol leven kunnen 
leiden. De zorg voor iedereen die dat nodig heeft, ouderen, jongeren, mensen met een beperking, is eerst een 
kwestie voor de mensen in de gemeenschap van de kernen.  
 
In alle kernen moeten er daarom ook voorzieningen zijn om elkaar te ontmoeten, dingen te organiseren of om 
simpelweg mee te kunnen doen en eenzaamheid of isolatie te voorkomen. Het welzijn van mensen en vooral 
van senioren en mensen met beperkingen vraagt om aandacht en soms om voorzieningen in de publieke ruimte, 
op straat, en in de gebouwen.  
 
Menselijke problemen vragen om zorgvuldigheid  
Voor iemand die wordt geconfronteerd met een hulpvraag, een ziekte of een probleem kan het lastig zijn om 
daar nuchter over na te denken. Dan kan een professioneel aanbod verleiden om de problemen maar zo te zien 
dat ze zijn opgelost ‘als er een pil voor is’, of ‘als er een dienstverlener voor is’. Maar menselijke problemen zijn 
breder. Het is de moeite waard om het hele plaatje in beeld te brengen. Om vast te stellen wat men echt nodig 
heeft, kan men soms wat hulp gebruiken en die moet gekregen kunnen worden in een veilige omgeving waar het 
oplossen centraal staat. Iedereen, jong en oud moet z’n zorgvraag kunnen formuleren in een veilige, 
toegankelijke omgeving, waar men niet wordt afgeleid door de belangen van afnemers en de overheden.  
 
Vanuit de Adviesraad zetten we ons in voor een mensgerichte, effectieve aandacht bij het helder maken van 
problemen, het in kaart brengen van oplossingen en door eigen inbreng van de burger bij de te maken keuzes.  
 
  

VISIE 
 
Respect voor een goed ontwikkelde gemeenschap  
Burgers in de gemeente Beemster doen allen mee in de samenleving, gemotiveerd door hun betrokkenheid.  
Het sociaal domein dient zodanig ingericht te zijn dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. De advisering 
van de raad dient daaraan een bijdrage te leveren. 
Mensen en hun organisaties kunnen worden aangesproken als dat nodig is, maar ze zijn altijd meer dan een 
middel dat door het publieke bestuur kan worden ingezet voor een doel. Mantelzorgers, vrijwilligers en anderen 
die ‘van binnen uit’ gemotiveerd zijn zich in te zetten voor de ander is een kracht van de Beemsterlingen. 
Deze interne motivatie kan niet worden vervangen door ‘prikkels van buiten af’. Daarbij moet er aandacht zijn 
voor het risico dat mensen uitgeput raken.  
 

DOELSTELLINGEN 
 

 De advisering van de Adviesraad levert een bijdrage aan het optimaal voorbereiden en uitvoeren van 

het beleid op het Sociaal Domein. 

 De advisering tot wijziging van bestaande besluiten/regelingen naar aanleiding van wensen of 

verzoeken vanuit de achterban. 
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 

Conform artikel 2 Taken en bevoegdheden van de adviesraad uit de Verordening adviesraad Sociaal Domein 

Beemster 2015:  

1. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, 
beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen van gemeentelijke regelgeving, beleid 
en plannen en over concept-evaluaties op het terrein van het Sociaal Domein.  

2. Voorafgaand aan het uitbrengen van het advies, kan op verzoek van de Adviesraad overleg plaatsvinden 
met de betrokken portefeuillehouder van het college. 

3. In het geval het college afwijkt van een advies van de Adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan de 
gemeenteraad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies 
wordt afgeweken. 

4. Jaarlijks brengt de Adviesraad aan het college verslag uit over de activiteiten en bevindingen over het 
voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de 
besteding van het beschikbaar gesteld budget. 

5. De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.  

 
 
WERKWIJZE 
 

Leden Adviesraad  

Naam Expertise 

Jaap Bartoo Participatiewet 

Judith Konijn Wet WMO 

Maartje Glorie Participatiewet 

Paul Mounoury Jeugdwet 

 

OPSTELLING 
 

De Adviesraad profileert zich door onderstaande punten: 

 De raad toont een actief adviserende rol en geeft  gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen 

die betrekking hebben op het Sociaal Domein van de gemeente Beemster. 

 De raad toont een pro actieve houding en neemt initiatief tot samenwerken met het college en het 

netwerken met de achterban. 

 De raad denkt desgevraagd mee met het college over te nemen besluiten en geeft er de voorkeur aan 

vroegtijdig te worden betrokken bij vraagstukken. 

 De raad neemt  een actieve houding aan in het vergaren van kennis en het uitbreiden van het netwerk. 

 

Aandacht voor en incidentele advisering over: 

 ontwikkelingen op het gebieden van jeugdbeleid. 

 ontwikkelingen op het gebied van de participatiewet. 

 ontwikkelingen op het gebied van de wet WMO. 

 ontwikkelingen met betrekking tot mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. 

 overige ontwikkelingen met betrekking tot het werkveld van het Sociaal Domein. 

 
 

BUDGET 
 
Begroting gemaakt op basis van inschatting: 
Deskundigheidsbevordering €  1.500,- 

 overige financiële zaken zijn geregeld conform het rechtspositie- besluit 
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ONDERSTEUNING 
  
Conform artikel 5 Ondersteuning Adviesraad uit de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Beemster 2015:  

1. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad. Hiertoe: 
a. stelt het college vergaderruimte ter beschikking;  
b. stelt het college ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van  
    toelichting of uitleg, als daarom door de Adviesraad is verzocht; 
c. zorgt het college ervoor dat aan de Adviesraad de informatie wordt verstrekt voor zover het college      
    dat nodig acht. 
d. verstrekt het college informatie, bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijke invloed  
    mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming; 
e.  ziet het college er op toe dat, indien van toepassing, de Adviesraad geïnformeerd wordt over de  
     redenen van afwijking van het door de Adviesraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies. 

2. 
a. het college wijst een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad om te  
    waarborgen dat de Adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. 
b. De ondersteuning aan de Adviesraad wordt in de nader overeen te komen werkafspraken  
    opgenomen. 

 
 
 
Noot 
In vervolg op artikel 5 lid 1a stelt het college vergaderruimte op het Gemeentehuis in Middenbeeemster ter 
beschikking en verzorgt de toegang daartoe 
 

 De Adviesraad heeft voor de informatieverstrekking op dit moment contact met de betreffende 
beleidsambtenaar van de gemeente. 

 De raad verwacht een concrete adviesvraag  als de Adviesraad door het college wordt ingeschakeld 
voor advies. 

 De raad geeft er voorkeur aan om informatie en beleidstukken, behorende bij een adviesvraag in een 
vroegtijdig stadium te kunnen inzien.  

- Bovenstaande punten staan in de verordening, maar willen wij benadrukken 
 De Adviesraad streeft ernaar om bij adviesvragen, het college binnen 4/6 weken te voorzien van een 

onderbouwd adviesrapport. 
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CONTACT MET DE ACHTERBAN 
 
SOCIALE KAART 
 

Instantie Wat Zieken / 
ouderen 

Werk & 
Inkomen 

Jeugdzorg 

Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
Beemster 

Het CJG is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 
23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun 
vragen over opvoeden en opgroeien. 

  x 

GGD Zaanstreek-
Waterland 

De GGD Jeugdgezondheidszorg begeleidt ouders, 
kinderen en jongeren bij de ontwikkeling tot de 
volwassenheid. 

  x 

SMD De SMD is er voor iedereen die op een bepaald moment 
in zijn leven extra ondersteuning kan gebruiken.  
Ook voor ouders met kinderen heeft de SMD een 
ondersteuningsaanbod. 

x x x 

MEE Amstel en 
Zaan 

Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of 
chronisch ziek bent. MEE biedt u informatie, advies en 
ondersteuning op maat. 

x   

Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam 
(JBRA) 

De Jeugdbescherming zorgt ervoor dat de juiste stappen 
worden gezet om deze bedreigingen van hun veiligheid 
weg te nemen. 

  x 

Brijder 
Verslavingszorg 
Purmerend 

Brijder verzorgt indicatiestelling en behandeling voor 
jongeren en volwassenen. 

  x 

Spirit Waterland Spirit helpt jeugdigen en gezinnen met opgroeien en 
opvoeden. Spirit biedt jeugdmaatschappelijk werk en 
gespecialiseerde hulp, tevens pleegzorg 

  x 

Homestart 
Beemster 

Homestart biedt gezinnen met ten minste één kind 
onder 7 jaar een steuntje in de rug. 

  x 

Steunpunt 
huiselijk geweld 
Zaanstreek-
Waterland 

Steun bij huiselijk geweld.    

Zorgplatform Het Zorgplatform is onderdeel van het 
Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs en 
is een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor 
ouders, scholen en instellingen voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. 

  x 

Beemster 
Dorpsraden 

De dorpsraden hebben als taken: 

 Behartigen algemene belangen van hun 
dorpskernen. 

 Bevorderen leefbaarheid van hun dorpskernen. 

 Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving van 
hun dorpskernen. 

 Bevorderen communicatie tussen de 
dorpskernen en de gemeente Beemster. 

x x x 

Loket Wmo  Het Loket Wmo geeft informatie en advies over 
mantelzorg. U kunt als mantelzorger ook een aantal 
ondersteuningsgesprekken aanvragen. 

x   

Wmo 
Cliëntenraad 
Purmerend 

Belangenorganisatie Wmo x   

Wonen Plus 
Purmerend 

Wonen Plus biedt mensen met een lichamelijk, 
geestelijke of verstandelijke beperking en ouderen 
praktische en persoonlijke ondersteuning om zelfstandig 

x   
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thuis te kunnen blijven wonen. 

Baanstede Sociale werkvoorziening.  x  

Werk en Inkomen - Bureau Werk / Re-integratie en begeleiding 
- Bureau schuldhulpverlening 
- Jongerenloket / jeugdwerkloosheid 
- Uitkering 

x x x 

RIBW Zaanstreek-
Waterland en 
West-Friesland 

RIBW begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege 
psychiatrische of psychosociale problematiek 

x   

Evean 
Ledenvereniging 

De Ledenvereniging biedt haar leden service die het 
leven ondersteunt en veraangenaamt, zodat u en uw 
naasten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

x   

De zorgcirkel Zorgcirkel is specialist op het gebied van wonen, welzijn, 
services, zorg, behandeling en preventie. 

x   

Centrum 
mantelzorg 

Centrum Mantelzorg is het expertisecentrum voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties in 
Zaanstreek-Waterland. Centrum Mantelzorg is 
onderdeel van Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Zaanstreek/Waterland (SMD-ZW) en 
wordt gevormd door 5 alliantiepartners: Context, MEE 
Amstel en Zaan, Odion, SMD-ZW en Stichting Welsaen. 
SMD-ZW en Welsaen zijn bestuurlijk gefuseerd met 
Evean. 

x   

ANBO Belangen behartigen ouderen x   

Odion Zorg op allerlei vlakken voor iedereen met een beperking x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


