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Betreft: advies t.a.v. de verordening voorzieningen Beemster 2012 

Geacht College,

In aansluiting op het gesprek van afgelopen donderdag 18 oktober met de wethouder Wmo, de 
beleidsambtenaar en de afgevaardigden van de Cliëntenraad Wmo Beemster, Graft de Rijp en 
Schermer ontvangt u hierbij de adviezen van de Cliëntenraad, afdeling Beemster.
Besproken werd de verordening aan de hand van verschillenanalyse met de concept 
verordening van de gemeente Purmerend, zoals samengesteld door Marrie van Westerhoven 

Opmerking 1:
Purmerend heeft geen gekantelde verordening en gaat deze ook niet invoeren in 2013.
Er ligt een concept model verordening van de VNG. Deze zou als uitgangspunt gekozen 
kunnen worden.  In de gemeente Beemster is het proces van de verordening verder 
uitgewerkt.
In de Regionale Sociale Agenda van de Provincie Noord-Holland is de Kanteling als 
speerpunt aangewezen. Dit is bestuurlijk geaccordeerd. 
Vraag: Vanwaar de vertraging in het opstellen van een gekantelde verordening?
ADVIES:  Stel de verordening vast voor één jaar en ontwerp een nieuwe gekantelde 
verordening voor 2014.  In samenspraak met de regio! 

Opmerking 2:
In eerdere gesprekken is toegezegd dat in de gemeente Beemster een Wmo loket zal blijven 
bestaan. 
ADVIES: We pleiten er dringend voor om een volwaardig Wmo- loket in de gemeente 
Beemster te behouden waar alle Wmo zaken afgehandeld kunnen worden. 
Opmerking 3:
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De werkwijze van het loket is cruciaal voor een goede uitvoering van de Wmo. 
Vraag: Hoe gaat de uitvoering aan het loket eruitzien?
ADVIES: Behoud de verworvenheden van de uitvoering van Wmo tot nog toe, met name: 
Bij de indicatiestelling Wmo, 1e aanvraag huisbezoek en bij aanvraag hulp bij huishouden 
altijd huisbezoek. Dus behoud van de ‘keukentafelgesprekken” thuis en het Verslag. 

Opmerking 4: 
Woonvoorzieningen: 
ADVIES: Handhaaf de eigen regels van eigen bijdragen bij woonvoorzieningen, zoals 
landelijk vastgesteld door het CAK.  En verwerp de aangescherpte aparte regels van 
Purmerend. 

Opmerking 5: 
Woonvoorzieningen;
ADVIES: de Cliëntenraad is blij met het voornemen om het mantelzorg woningbeleid te 
handhaven!

Opmerking 6 
Woonvoorzieningen:
De gemeente Beemster werkt met Wooncompagnie en Handicare.
Ook is er een goede samenwerking met Wonen Plus.
ADVIES: Dit handhaven, omdat het heel goed werkt!

Opmerking 7:
Vervoersvoorzieningen:
We schrikken van de hoge kosten in Purmerend voor een Wmo pasje. Indien twee mensen 
van hetzelfde gezin hiervan gebruik moeten maken is dat € 160,00 een bedrag om voor terug 
te deinzen. Het vervoerspasje is (ook) bedoeld om mensen de mogelijkheid te bieden te 
participeren. Dat moet haalbaar blijven.
Vraag: Hoe lang zijn de pasjes geldig? Wat als er een nieuwe aanbesteding is geweest. Moet 
er dan een nieuw pasje met bijkomende kosten worden aangevraagd?
De nieuwe aanbesteding Wmo Vervoer is al gestart! 
ADVIES: Handhaaf de leges zoals die nu gelden. En neem deze bepaling mee in de nieuwe 
aanbesteding!

Opmerking 8:
Het vervoer:
Er is sprake van gewijzigde beleidsregels voor gebruikmaking van het Wmo-vervoer in de 
verordening van Purmerend. Het voorstel is om deze ook voor Beemster te laten gelden.  Het 
traject voor de nieuwe aanbesteding voor vervoer is al gestart.
ADVIES: Vraag vroegtijdig advies aan de cliëntenraad Wmo Beemster over het te voeren 
beleid en indicatiestelling. En handhaaf voor komen jaar de oude regels!

Opmerking 9:
Deelname aan sportactiviteiten
De deelname aan sportactiviteiten is een essentiële activiteit voor mensen met beperkingen. 
Zeker als deze in een rolstoel zijn beland. Dit is ook van belang voor de lichamelijke 
gezondheid. 
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ADVIES: Handhaaf het beleid om geen eigen bijdrage te vragen bij de aanvraag voor een 
sportrolstoel. En breid dit uit met de aanvragen voor sportvoorzieningen in het algemeen! 
(Met indicatiestelling).

Opmerking 10
PGB
Het PGB blijft gehandhaafd in de nieuwe verordening, maar de tarieven worden aangepast. 
Ook de vrij besteedbare som vervalt.
Vraag: Wat is het voordeel voor de gemeente? Wat levert dit op?
Voor wie gaat dit gelden? Wat betekent dit voor vaste medewerkers? Gaan die minder 
verdienen?
ADVIES: Handhaaf het PGB! 

Opmerking 11:
Leges GPK
ADVIES: De Leges zo houden!

Mede namens de afvaardiging uit de gemeente Beemster 

Hoogachtend,

Anita Lowenhardt.
voorzitter
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