
Verschillenanalyse Beemster/Purmerend

Verordening Beemster 2011  Verordening Purmerend 2011 na 
1e wijziging jan. 2012 art. 15, 29 (vervallen), 33 
en 41

Gemeente Beemster Gemeente Purmerend
Verschillen algemeen

• Kanteling nog niet geheel ingevoerd 
(Verordening in concept)

• Aanvraag via Wmo-loket of 
meldingsformulier Website

• Indicatiestelling Wmo 
1e aanvraag huisbezoek, Hulp bij 
huishouden altijd huisbezoek
Advisering en richtlijnen volgens Protocol 
MO-zaak (CIZ)

• Beslistermijn 8wkn, 
• daarna verdaging met 8wkn

 

• Beemster kent géén alfacheque

• Indicatiestelling Wmo-vervoer via Wmo-
loket met 800 metergrens voor alle 
categorieën 

• Nog géén gekantelde Verordening, wel 
gekantelde werkwijze frontoffice 
medewerkers (FO). consulenten zijn 
gestart met gesprekken

• Frontoffice melding en afhandeling 
eenvoudig, backoffice vervolg gesprek

   
• Indicatiestelling Wmo 

1e aanvraag frontoffice, beoordeling
en doorverwijzing naar Consulenten
Hulp bij huishouden d.m.v. huisbezoek 
o.b.v.eigen Richtlijnen (aangescherpt 
vanaf 2012) Alleen advisering complex 
MO-zaak 

• Beslistermijn 8wkn, met 
• extern advies 12 wkn.
• medisch advies 16 wkn 
• max. 4 wkn verdaging (praktijk korter)
 
• Purmerend heeft alfacheque voor HbH1 

ingevoerd per april 2012, die bij 
Baanstede verzilverd kan worden tegen

      inzet uren particuliere hulp HbH (13,15)

• Indicatiestelling AOV in beleidsregels
Purmerend in 2012 gewijzigd omdat 800 
metergrens in de praktijk niet werkt. 
Resultaat dat iemand in een bepaalde 
categorie v.w.b. aantal reiszones komt. 
Deze onderverdeling bestaat uit 4 
categorieën, waarbij uitzonderingen altijd 
mogelijk zijn (sluit aan bij nieuwe Wmo 
manier van denken) 

Opmerking:
• Verordeningen zijn verschillend. Purmerend’s beleid is leidend. Gekantelde Verordening 

speelt nog niet zozeer, er wordt meer waarde gehecht aan gekanteld werken, wat ook 
grotendeels o.b.v. huidige Verordening van Purmerend (en Beemster) kan.

Conclusie/voorstel:
• Purmerend nog géén gekantelde Verordening, in 2013 zal de Verordening zeker moeten 

worden aangepast vanwege wijzigingen i.v.m. decentralisatie, dan zal gekantelde Verordening 
een goede mogelijkheid zijn. Dit nieuwe beleid (in 2013) afstemmen met Beemster. 

• Thans worden in P'rend nieuwe beleidsregels 2012 alleen toegepast op nieuwe klanten. 
      Voorstel zodra nieuw beleidsregels in 2013 worden opgesteld zal dit worden afgestemd met 
      Beemster.
• Aansluiten bij Baanstede voor alfacheque is mogelijk, voorstel alfacheque ook invoeren voor 

Beemster
• Gewijzigde beleidsregels Wmo-vervoer geldt in Purmerend alleen nog voor nieuwe klanten. 

Wel is het zo dat deze nieuwe beleidsregels ook van kracht zijn als mensen andere 
vervoersvoorzieningen krijgen dan wel inleveren, dan wordt ook naar het Wmo-vervoer 
gekeken indien dat in het verleden was geïndiceerd.
Voorstel in 2013 gewijzigde beleidsregels doorvoeren voor Beemster.
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Woonvoorzieningen

• Beemster heeft eigen aandeel bij niet-
bouwkundige en aanpassingen en geeft 
dit op aan CAK

• Beemster heeft eigen aandeel bij 
bouwkundige woningaanpassingen via 
inning CAK

• Beemster houdt bij verhuizing rekening 
met gezinssituatie (woonsituatie, 
alleenstaand, kinderen etc) en past géén 
eigen aandeel toe (€ 4.000,-)

• Beemster heeft eigen (woonunit) 
Mantelzorgwoningenbeleid

• Beemster werkt met Wooncompagnie,
(huursector), geen vastgelegde 
prijsafspraken

• Beemster heeft aparte afspraken met 
Handicare voor trapliften en eigen depot.

• Purmerend hanteert algemeen 
gebruikelijk karakter bij eenvoudige niet-
bouwkundige woonvoorzieningen zoals

      toiletverhoger, douchestoel etc

• Purmerend heeft eigen aandeel of eigen 
bijdrage bij bouwkundige woning-
aanpassingen in huur en koopwoningen.

• In geval van eigen aandeel een aparte 
mandaatregeling met CAK getroffen.

• Purmerend kent vast bedrag toe als 
verhuis- en inrichtingskosten van             € 
2.631,- , waarbij ook eigen aandeel (2 
jaar via CAK) verschuldigd is. Dit bedrag 
is € 3947,- als iemand op verzoek van 
gemeente een aangepaste woning 
verlaat. 

     
• Purmerend niet in de Verordening

• Purmerend werkt met Wooncompagnie, 
Rochdale, Wherestad en de Hoeksteen 
en heeft prijsafspraken vastgelegd.

• P'rend heeft een eigen depot voor 
gallerijdrempelhulpen.

• P'rend heeft afspraken met 
Waltersklussenbus, Verhoef en PAM voor 
woningaanpassingen. 

• P'rend heeft als gevolg van aanbesteding 
een contract met Handicare tot 1-1-2016. 

Opmerking:
• Purmerend heeft verscherpt beleid omtrent toepassen eigen bijdrage/eigen aandeel 

systematiek. Kent ook aparte regels (mandaat) bij inning via CAK. 
• Huidige (en nieuwe) klanten bij het CAK met eigen bijdrage/eigen aandeel doorgeven aan 

Purmerend. Regeling eigen aandeel bij CAK aansluiten bij Purmerend.

Conclusie/voorstel:
• Algemeen gebruikelijk karakter sluit aan bij eigen verantwoordelijkheid. Klant betaalt 

eenvoudige voorziening zelf (Purmerend) of via eigen aandeel bij CAK 
Dit beleid kan voor Beemster gelijk worden getrokken met Purmerend.

• CAK wordt nader besproken (administratie Purmerend) invoer bij gemeenten thans 
verschillend. Mogelijk dat dit via Mandaatregeling kan.

• Eigen aandeel/eigen bijdrage systematiek blijven hanteren volgens Beemster betekent extra 
inzet administratie Purmerend en heeft financiële consequenties.

• Purmerend heeft met aantal regio-gemeenten via aanbesteding strakkere prijsafspraken met 
Handicare. Zelfde prijsafspraken vastleggen, anders fin.consequenties Beemster (adm.)
Toekomst aanhaken bij nieuwe aanbestedingsronde.     

• Voor Beemster mantelzorgwoningbeleid behouden. 
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Vervoersvoorzieningen
• Géén inkomenstoets of leges toepassen 

bij toekennen pasje voor Wmo-vervoer

• Eigen bijdrage Wmo-vervoer € 1,00 tot 
      € 2,50 voor reizen tot 20km, verdeeld in  
      4 zones van 5km.
      Daarna € 1,59 per km per taxirit en 
      € 1,75 per km per rolstoelrit

• Beemster heeft vastgestelde eigen 
bijdrage bij individuele vervoers-
voorzieningen, inning via CAK 
(max. 39 perioden)

       o.a.Scootmobiel € 625,00

• Beemster heeft fin.tegemoetkomingen 
voor gebruik vervoersvoorzieningen:
Taxi € 1475,-
Rolstoeltaxi € 2175,-
Eigen auto € 1475,-
Bruikleenauto € 740,-

• Autoaanpassing max € 2500,- 
             of volledige kostprijs mits geïndiceerd 

• Géén inkomenstoets, wel legeskosten bij 
toekennen AOV bedragen 

      € 40,00 legeskosten pasje, € 11,50 voor  
      duplicaat

• Klanttarief reguliere AOV-rit : 
             opstapzone € 0,65 en ritzone € 0,65 

Klanttarief AOV-plusrit :
opstapzone € 1,60 en ritzone € 1,60 

• Purmerend eigen bijdrage bv.scootmobiel
via CAK tot kostprijs (39 perioden)
én inning reparatie/onderhoud 5 jaar

• Purmerend heeft fin.tegemoetkomingen 
voor gebruik vervoersvoorzieningen:
Taxi € 1580,-
Rolstoeltaxi € 2345,-
Eigen auto € 1360,-
Bruikleenauto € 812,-

• Autoaanpassing max. € 2052,-
met eigen aandeel

Opmerking:
• Contract Purmerend met ETS voor AOV vervoer loopt tot 1 maart 2013, contract 

Bergamin/BTC Beemster loopt tot 1 maart 2013. Purmerend gaat nieuwe aanbesteding in.
• Afspraken maken omtrent het Wmo-vervoer 1 januari 2013.
• Hoe omgaan met legesheffing voor vervoerspasje?  
• Beemster gaat eigen bijdrage vóór 1-1-2013 nog aanpassen/verhogen, leges invoeren 

wordt besproken.
• Purmerend heeft een andere bijdrage systematiek bij ind. Vervoersvoorzieningen en 

overige voorz. Verschillende systemen handhaven betekent extra taken voor Purnerend. 
• Afwijkende inkomensgrens overnemen? (1,25 Purmerend tegen 1,5 Beemster)

Conclusie/voorstel:
• Purmerend voorstel beleid/contract met Bergamin/BTC op dezelfde manier tot maart 2013 

voortzetten. Eventueel 3mnd verlengen tot aangesloten zal worden in aanbestedingstraject 
Purmerend.

• Alvast per 1-1-2013 leges invoeren voor pasje bij nieuwe klanten (communicatie en legesver.).
• Eigen bijdrageverhoging Wmo-vervoer in Beemster vóór 1-1-2013 alvast doorvoeren.
• Systematiek eigen bijdrage individuele vervoersvoorzieningen via CAK gelijk stellen, dit 

betekent voor Beemster ook onderhoud/reparatie als eigen bijdrage opvoeren (past in 
gekantelde gedachte, eigen verantwoordelijkheid).

• Idem, eigen aandeel autoaanpassing conform Purmerend.
• Financiële bedragen tegemoetkomingen gelijk stellen, financiële consequenties gering, 

conform Purmerend overnemen.

Rolstoelen
• Zelfde beleid, geen eigen bijdrage etc.

Sportrolstoelen
• Sportrolstoel en andere sportvoorziening 

met een max. van € 2500,- voor 3 jaar, 
zonder eigen bijdrage

• Sportrolstoel en andere sportvoorziening 
met een max. van € 2742,- voor 3 jaar, 
mét een eigen bijdrage
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Opmerking:
• Eigen bijdrage bij sportvoorziening toepassen, conform Purmerend.
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Hulp bij het Huishouden
• Indicatie in uren of halve uren

• Indicatieprotocol via Richtlijnen 
Indicatieadvisering 2011 van de MO-zaak

• Beemster kan particuliere hulp omzetten 
in indcatie HbH|

• Beemster kent géén inzet technische 
hulpmiddelen

• levering HbH1 en HbH2 en HbH3 én
      boven klasse 6 inzet additionele uren   
      mogelijk (maatwerk) met uurtarief van 

            € 15,20  

• Indicatie in uren en minuten (eigen 
richtlijn), afronding op halve uren 

• Indicatie via Richtlijnen HbH Purmerend 
2012 behorend bij de Beleidsregels 

• Purmerend hanteert strengere regels bij 
particuliere hulp ( 9mnd. termijn)

• Purmerend hanteert regels bij inzet 
technische hulpmiddelen

• levering HbH1, 2 en 3 én 
             levering alfacheque (HbH1)
             maatwerk altijd mogelijk

Persoonsgebonden budget Persoonsgebonden budget 
• Beemster hanteert bij Pgb 2 tarieven:

Particuliere hulp 75% v.h. basistarief 
Professionele organisatie 90% v.h. 
basistarief zorgverlener 
Hoogte tarieven verschillen
Particulieren hulp:   HbH1  € 16,07
                                HbH2  € 18,36
                                HbH3  € 19,50
Professionele hulp:  HbH1 € 19,28
                                HbH2  € 22,03
                                HbH3  € 23,40

• Verantwoording Pgb ieder jaar, en na 
afloop toekenningsperiode 

• Controle steeksproefgewijs
• Vrij besteedbaar bedrag 10% met max. 

van € 100,-

• Purmerend kent bij Pgb 3 tarieven:
> Particuliere hulp
> Inzet professionele organisatie
> Inzet particuliere hulp bij alfacheque

Particulieren hulp:   HbH1  € 13,15
                               HbH2  € 18,00
                               HbH3  € 19,00

          Professionele hulp:    HbH1 € 19,00
                                HbH2  € 22,00
                                HbH3  € 23,00

                    Alfacheque:     HbH1  € 13,15 
• Overgangsregeling Pgbérs voor HbH1 

tot 1 januari 2013 (tarief lag hoger dan 
      € 13,15).

• Verantwoording Pgb na ieder kwartaal
• Controle steeksproefgewijs
• Géén vrij besteedbaar bedrag

Opmerking:
• Purmerend heeft aangescherpte Richtlijnen HbH. Advisering mogelijk in 2013 naar Area.
• Verschillende tarieven bij Pgb, aanpassen in financieel besluit vóór 1-1-2013 met 

overgangsregeling voor bestaande Pgbérs.

Conclusie/voorstel:
• Richtlijnen indicatiestelling Purmerend overnemen en vaststellen als bijlage bij Verordening 

MO Beemster
• Contract MO-zaak opzeggen vóór 1 oktober 2012 of aansluiten bij Purmerend nog uitzoeken.

Purmerend heeft contract tot maart 2014 met MO-zaak, wil daarna overstappen naar Area.
• SVB contract aanhouden en uitbreiden met alfachequehouders. Voorstel invoeren alfacheque 

per 1-1-2013.
• Tarieven Pgbérs voor HbH2 en HbH3 per 1-1-2013 gelijk conform Purmerend voor nieuwe 

klanten. Voor bestaande klanten overgangsregeling voor 1 jaar treffen en in 2014 bij nieuwe 
aanbesteding aanhaken.

• Betaling per kwartaal uitvoeren, conform Purmerend.
• Vrij besteedbaar bedrag niet meer toepassen.
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Gehandicaptenparkeerkaart
Gemeente Beemster Gemeente Purmerend

• Indicatieadvies via Trompetter & van 
Eeden

• Indicatierichtlijnen via Landelijke 
Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens én

      Consulenten gebruiken vragen en  
      antwoorden GPK van de VNG als richtlijn

• Leges vóóraf betalen bij Burgerzaken,
      daarna wordt aanvraag in behandeling 
      genomen (dus ook leges bij afwijzing)

• Leges 1e aanvraag € 92,05 
      bij diefstal/vermissing € 30,70
      Leges bij verlenging € 30,70

• Alleen eigen registratie Excel
        

• Indicatieadvies via Area

• Idem Indicatierichtlijnen via Landelijke 
Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens

• Leges na toekenning kaart

• Leges 1e aanvraag € 133,00 
Leges verlenging € 71,50

      Leges (duplicaat) € 30,00

• Registratie in register van de RDW

Opmerking:
• GPK-plaatsen blijft bij Beemster beleid, gaat over in 2014
• Hoe omgaan met verschillen in legestarieven GPK? Beemster heft vóóraf leges en neemt 

dan de aanvraag in. Legesverordening aanpassen en route conform P’rend.
• Verschillende tarieven indicatiestelling GPK. Aansluiten bij indicatiestelling Purmerend

Conclusie/voorstel:
• GPK procedure zo laten, leges vóóraf betalen via Burgerzaken gemeente Beemster. 
• In 2014 nieuwe situatie bekijken. Eventueel legesverordening in 2013 aanpassen.
• Aansluiten bij Purmerend (Area) en contract Trompetter beëindigen per 1-1-2013 
• Registratie RDW kan in 2013 in Purmerend voor nieuwe klanten, of regelen via 

Burgerzaken Beemster. (bestaande klanten kan excel-bestand ingelezen worden).

Personenalarmering

• Beemster verwijst voor personen-
alarmering naar AangenaamWonenPlus 
of zorgverzekeraar

• Purmerend kent Alarmopvolging voor 
personen die in Overwhere wonen.

      Kosten € 20,00 per mnd. en eenmalig 
      aansluitkosten, overige doorverwijzing
      

Conclusie/voorstel:
• Geen gevolgen, zo laten.
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