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1 Verordening WMO Blz.1 van 5: Inl.en probleemstelling: 2e 

alinea…ook als. De samenwerking  door 
omstandigheden geen implementatiefase mag 
kennen… Vinden wij  een vreemde zin. Graag 
uitleg.

Deze zin heeft  u al eerder kunnen lezen in  de intentieverklaring  
samenwerking  Beemster – Purmerend..
Hiermee wordt  bedoeld dat Beemster en Purmerend sowieso gaan 
samenwerken op het taakveld sociale zaken en de Wmo 
(individuele voorzieningen), ook als door wat  voor omstandigheden 
dan ook er voor de andere taakvelden toch geen samenwerking  tot  
stand komt.

2 Verordening WMO Blz. 5 .van 5:  ad Meetbare doelstelling: Met  
de vaststelling  wordt  nauw aangesloten bij  
Purmerends beleid;  Beemster heeft  vanaf 
2013 ook inhoudelijke  beleidsvrijheid.
Wij  zien hier  een tegenspraak.

Vanwege de efficiency is het uitgangspunt  het beleid van 
Purmerend en Beemster  zoveel mogelijk  op elkaar  af te stemmen. 
Nieuw beleid in  2013 moet in  beide gemeenten afgestemd worden. 
Beemster houdt  inhoudelijke beleidsvrijheid

3 Verordening WMO Blz.5 van 5 ad Cliëntenraad: 
Het  streven is dat  inwoners uit  de wijken van 
Beemster   aansluiten  bij  de Cliëntenraad.
Typefout? Purmerend i.p.v. Beemster  o.i

Tweede aandachtsbolletje: Hoe is de 
bemensing geregeld? Door primair  ex-
Beemster ambtenaren?

Beemster blijft  bestuurlijk  zelfstandig en verantwoordelijk  voor 
haar burgers. Daarbij  past ook een “eigen” cliëntenraad.
Op dit  moment  wordt  onderzocht of een zelfstandige cliëntenraad 
haalbaar  is.  

De meeste contacten vinden telefonisch plaats of via een 
huisbezoek. Het  plan is dat er in  het loket  Beemster zoveel 
mogelijk  op afspraak zal worden gewerkt.



Een medewerker  uit  Purmerend zal dan het loket  bemensen. Wie 
dat doet, wordt  door de Purmerendse leidinggevende bepaald. 
Werkzaamheden zijn  in  Purmerend anders georganiseerd.

4 Verordening WMO Pol. Vraag: Onze inschatting  is dat  wij  voor 
het allergrootste deel bij  verschillen in  de 
verordening WMO aansluiten  bij  Purmerends 
beleid; hoezo eigen Beemsters beleid?
En als we nu wijzigingen aanbrengen, 
betekent  dat nu dat  nu dat  we moeten 
constateren dat onze ‘oude’ verordening 
minder  goed was voor onze cliënten, of juist  
andersom: minder  goed gaat worden.

De huidige Verordening Wmo 2011 van Beemster is een eigen 
Beemster verordening. Deze verordening is nog niet  gebaseerd op 
de zogenoemde Kanteling, die moet nog worden doorgevoerd. 
Daarbij  wordt  meer en meer uitgegaan van de eigen 
verantwoordelijkheid  en het vermogen zelf oplossingen voor de 
ondervonden beperkingen te vinden. Ook het eigen netwerk  en het 
eigen financiële vermogen gaan hierbij  een rol  spelen. 
Dit  is een landelijke tendens.

5 Verordening WMO Ad. Alfacheque: uitsluitend geschikt  voor 
betaling van zgn. alfa-hulpen?  We menen dat  
op die regeling zoveel kritiek  was/is? Klopt  
e.e.a.?

Een alfahulp  is een hulp  in  het huishouden., die niet  in  loondienst  is 
bij  de thuiszorginstelling,  maar  in  loondienst/werkzaam is voor de 
patiënt/cliënt  zelf. Het  dienstverband valt  onder de regeling 
"dienstverlening aan huis" .
Na de invoering van de Wmo dreigden veel medewerkers van 
thuiszorgorganisaties hun baan te verliezen om vervolgens weer als 
alfahulp  aan het werk  te moeten bij  dezelfde cliënt.  Purmerend heeft  
er voor gekozen om deze mensen  weer op een andere manier  in  te 
zetten. Voor Beemster betekent  dit  verruiming  van de mogelijkheden 
met betrekking  tot  hulp  in het huishouden.

6 Verordening WMO Ad: Indicatiesysteem aanvullend OV. Blz. 3 
van 5:
Wie bepaalt  de vervoersbehoefte? De 
aanvrager zal de ruimste zonering wensen.

De zonering is afhankelijk  van de behoefte van de klant  die samen 
met de  indicatiesteller  (consulent)  zal worden ingevuld.



7 GR-Twiske-
Waterland

Er  is een garantiebepaling ingevoerd voor de 
bijdrage van de gemeente; wat  te doen als het 
tekort  toch hoger uitvalt  dan het tekort  in  
2011 van Landschap Waterland? 

Deze garantiebepaling houdt  juist  in  dat Beemster tot  en met 2016 
in  ieder geval géén hogere bijdrage hoeft  te betalen, ook niet  als 
het tekort  hoger mocht uitvallen. 

8 Liggeld woonboten Woonboten betalen geen WOZ-bel., maar 
liggeld.
Waarom is het liggeld relatief  zo gering en 
voor alle boten gelijk?
En: waaruit  bestaat  de dienstverlening van de 
gemeente aan de bootbewoners?

Niemand betaalt  WOZ-belasting. U bedoelt  waarschijnlijk  
onroerende-zaakbelasting (OZB). Eigenaren van woonboten 
betalen inderdaad geen OZB, want  woonboten zijn  veelal niet  
onroerend. Voor woonboten kan wel belasting op roerende woon- en 
bedrijfsruimten  worden geheven, en dat doet Beemster dan ook. 
Normaliter  noemen wij  dat RWB. De wijze van waardebepaling en 
de heffing van RWB gebeurt  op dezelfde manier  als bij  de WOZ en 
de heffing van OZB. Wij  verwijzen naar  de tekst  hierover in  het 
Belastingvoorstel.
In  het Belastingvoorstel is ook uitgelegd waarom de gemeente 
daarnaast  liggeld heft.  Dit  heeft  niet  zozeer te maken met 
dienstverlening aan de bewoners, maar meer met de 
toezichthoudende taak  die de gemeente heeft voor de ligplaats van 
de woonboten aan de Oostdijk.

9 Duurzaamheidnotit
ie

Stijgt  de WOZ van een huis met zonnepanelen 
of met een hoger energielabel? We denken aan 
DE KEIJSER?

Er  kan inderdaad een klein  verschil  optreden in  de 
waardebepaling. Verwacht  wordt  dat  de verschillen heel klein  zijn.


