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1. Wmo-beleid  in  Beemster

1.1 Inleiding
Voor  u  ligt  de evaluatie  van  de eerste Wmo-beleidsnota  Beemster  2008-2011, die  in  april  
2008 door de raad van de gemeente Beemster  is vastgesteld.  In  de Wmo-nota zijn  de negen 
prestatievelden  opgenomen  die  de  wet  aangeeft,  waaronder  de  voormalig  gemeentelijke  
taken  in  het  kader  van  de Welzijnswet  en de Wet  voorziening  gehandicapten  (Wvg).  De 
evaluatie  geeft  per  prestatieveld  een beschrijving  van de beleidsvoornemens die in  de Wmo-
nota zijn  opgenomen en per beleidsvoornemen een evaluatie  van de ondernomen activiteiten  
in  de periode 2008 tot  en met de eerste helft  2011. De evaluatie is steeds cursief weergegeven 
met  een  cijferaanduiding  als  verwijzing  naar  het  betreffende  beleidsvoornemen.  De 
gemeenten Graft-  De Rijp  en Schermer  voeren dezelfde evaluatie  uit  van hun  Wmo-nota, die 
grotendeels overeenkomt  met de Wmo-nota van Beemster. 
De Wmo-cliëntenraad Beemster, Schermer en Graft-  De Rijp heeft  in  haar  vergadering van 7 
juli  2011 de evaluatie van de drie gemeenten besproken. 

Het  beleid  en  de  regelgeving  voor  maatschappelijke  ondersteuning  heeft  de  gemeente 
Beemster vastgelegd in:
- Beleidsplan Wmo Beemster 2008-2011;
- Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Beemster 2011;
- Besluit  Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2011;
- Mandaatbesluit  Samenwerking Wmo-loket  (1 januari  2008 – 1 januari  2010);
- Bestuursovereenkomst  uitvoeringsorganisatie  maatschappelijke  ondersteuning 

Beemster,
Graft-  De Rijp en Schermer (1 januari  2010 - 1 januari  2013);

- Verordening Cliëntenparticipatie in  de Wmo 2007;
      -      Nota Integraal  Jeugdbeleid Beemster 2009-2012 (sept. 2009);
      -      Aanpak Huiselijk  Geweld (sept. 2008);

- Mantelzorgbeleid 2010-2013;
      -      Beleidsnota Mantelzorgwoning – project De Verbinding (dec. 2009).

1.2 Wmo-beleidsplan
De wet  verplicht  gemeenten één of meer beleidsplannen op te stellen  voor de uitvoering  van 
de Wmo. Deze plannen geven richting  aan beslissingen van de gemeenteraad en het  college 
over  de maatschappelijke  ondersteuning.  Tevens staat  in  de wet  dat  de gemeenteraad  het  
plan  telkens voor een periode van ten hoogste vier  jaar  vaststelt.  In  december 2011 loopt  de 
huidige Wmo-nota af en zal er voor de navolgende periode 2012 -2016 een nieuw Wmo-beleid 
worden voorbereid.  Een en ander  hangt  af van  de keuzes die gemaakt  gaan worden in  het  
kader  van  de Kanteling  van  de Wmo,  de komende  plannen  voor  decentralisatie  van  de 
AWBZ-begeleiding  en de Transitie  van  de Jeugdzorg. Hiervoor  zal  nog een tijdpad  worden 
gemaakt.
Voordat  een  nieuw  beleidsplan  wordt  opgesteld,  evalueert  de  gemeente  Beemster  de 
uitvoering  van  het  huidige  Wmo-beleidsplan.  Het  nieuwe  Wmo-beleid  zal  worden 
geformuleerd  naar  aanleiding  van  deze evaluatie  en  de nieuwe  ontwikkelingen  op Wmo 
gebied, voor zover die veranderingen zich al laten concretiseren.
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1.3 Verordening  Maatschappelijke  Ondersteuning  
Sinds  1  april  2008  hebben  de  gemeenten  Beemster,  Graft-  De  Rijp  en  Schermer  een 
samenwerkingsverband  voor de uitvoering  van  de individuele  Wmo-voorzieningen. Hieraan 
ligt  een bestuursovereenkomst  ten  grondslag.  De uitvoering  vindt  plaats  in  de gemeente 
Beemster. 

De  op  dat  moment  van  toepassing  zijnde  verordeningen  van  de  individuele  gemeenten 
werden  uitgevoerd.  Zo ook de Verordening  Maatschappelijke  Ondersteuning  2007 van  de 
gemeente Beemster. Door wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie diende de verordeningen 
te worden aangepast.  Er  is toen van de gelegenheid  gebruik  gemaakt  om de verordeningen 
en het uitvoeringsbeleid van de drie gemeenten zoveel mogelijk  te harmoniseren.
De Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning voor de gemeente Beemster  
is op 11 november 2010 vastgesteld. 

1.4 Visie    
De visie van de gemeente Beemster voor de Wmo 2008 – 2011 is de volgende:

De gemeente Beemster  voert  een Wmo-beleid waarbij  zij  ernaar  streeft  dat  al  haar  burgers 
kunnen   participeren  in  de  samenleving  (meedoen)  door  het  beschikbaar  stellen  van 
algemene en collectieve voorzieningen (toegankelijk  voor valide en minder-valide inwoners) 
op het gebied van wonen, welzijn  en zorg.                                                                               …… 
Met elkaar  en voor elkaar…….

De gemeente Beemster  kenmerkt  zich als een gemeente waarin  mensen betrokken  zijn  en 
kent  een rijk  verenigingsleven.  Met  behoud  van  respect  voor  ieders  eigenheid  voelen  de 
inwoners  zich  verantwoordelijk  voor  elkaar.  Het  samenspel  van  respect,  betrokkenheid  en 
verantwoordelijkheid  strekt  zich  uit  van  gemeente,  lokale  organisaties/instanties  en  het  
lokale bedrijfsleven tot  en met individuele burgers, over en weer. 

Een zorgzame samenleving  is een systeem van verbanden waar  mensen vrijwill ig  deel van 
uitmaken  als  civil  society.  Het  gaat  om betrokkenheid  van  burgers  bij  de publieke  zaak, 
vergroting  van  maatschappelijk  zelfbestuur,  minder  overheidsbemoeienis,  beperking  van 
commerciele invloeden en versterking  van gemeenschapszin en tolerantie.
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2.  Evaluatie  Wmo-beleid  Beemster

Inleiding
De gemeente Beemster  heeft  met  Graft-  De Rijp  en Schermer  een samenwerkingsverband 
voor  de uitvoering  van  de individuele  Wmo-voorzieningen.  In  deze evaluatie  is  een aantal  
onderwerpen gezamenlijk  geëvalueerd. 
De regionale ligging  van  Beemster  is  in  de regio Zaanstreek-Waterland;  Graft-  De Rijp  en 
Schermer  horen  bij  de  regio  Noord-Holland  Noord.  Hierdoor  is  Beemster  betrokken  bij  
andere regionale organisaties en projecten.

De provincie  Noord-Holland  heeft  het  project  De Verbinding  gefinancierd  om de zorg-  en 
dienst-verlening  te  verbeteren  voor  ouderen  en  mensen  met  een  fysieke  of  psychische 
beperking.  In  het  project  De Verbinding  werken  Beemster,  Graft-  De Rijp,  Schermer  en 
Zeevang samen met een aantal  regionale zorginstellingen. 

2.1 Prestatieveld  1
De  gemeente  bevordert  deelname  aan  het  sociale  leven,  actief  burgerschap  en 
zelfredzaamheid van
haar  inwoners door wijkgericht  werken te zien als basiswerkwijze bij  beleidsontwikkelingen,  
de ontwikkeling  van dorpscentra  en buurthuizen in  Beemster  te ondersteunen, te faciliteren 
en te intensiveren en door haar  inwoners te betrekken  bij  de ontwikkelingen van het  beleid  
op de diverse terreinen.

Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. Communicatiestructuur  opzetten tussen burgers en gemeenten.
2. Accommodatiebeleid ontwikkelen in  samenhang met de brede schoolontwikkeling.
3. Recreatiebehoefte, ontmoetings- en servicepunten lokaal  afstemmen.
4. Het  project De Verbinding verankeren in  regulier  beleid en verordeningen.
5. Dorpsraden en buurtcomités actief  betrekken  en faciliteren  bij  de invulling  van  dit  

prestatieveld.
6. Extra  aandacht  geven aan organisaties die zich richten op bestrijding  eenzaamheid.
7. Met  minimabeleid  de deelname  bevorderen  van  mensen  met  beperkte  financiële 

draagkracht.
8. Activiteiten  in  het  kader  van het  vierhonderdjarig  bestaan stimuleren  door subsidies 

beschikbaar  te stellen.

Evaluatie
1) Informatie  wordt  gegeven via  de  gemeentelijk  website,  gemeentelijke  pagina’s  in  

Binnendijks,
             gemeenteraadsvergaderingen kunnen online via  de website worden gevolgd en terug  
worden 

bekeken.  De  burgers  hebben  inspraakmogelijkheden  via  buurtcomités,  opgerichte  
dorps-raden en vrijwil l igersorganisaties. 

2) De accommodatie van het Multifunctioneel centrum in  Zuidoostbeemster is geopend in  
2009.  Hierin  zijn  de basisschool,  het  buurthuis,  de turnzaal  van  Hercules en de 
kinderopvang/  peuterspeelzaal gehuisvest.
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In  oktober 2010 is de projectgroep Herstructurering  Accommodatie Beleid  gestart  met  
als  doel  een  aantal  knelpunten  en  vraagstukken  over  huurovereenkomsten,  
sportaccommodaties en diverse andere accommodatiezaken op te lossen. In  juli  2011 is  
een eindrapportage naar  de raad gestuurd.  Uiteindelijk  wordt  voor 1 januari  2012 een 
nota accommodatiebeleid opgesteld. 

3) De  gemeente  heeft  een  wijksteunpunt  in  Middelwijck.  De  Regionale  Stichting  
WonenPlus  Noord-Holland  Midden  stemt  het  aanbod gericht  op recreatie e.d. in  de 
gemeenten af. Zo is onder meer  bewegen voor ouderen lokaal  geregeld. 

4) Verschillende projecten van De Verbinding  zijn  inmiddels verankerd  in  het beleid  en 
behoren nu tot het takenpakket van de Regionale Stichting  WonenPlus Noord-Holland  
Midden (RSWP). Hierbij  is onder meer te denken aan mantelzorgondersteuning en de 
mobiele  mantelzorg-woning.  Aangenaam  WonenPlus  is  zelf  ook  begonnen  als  een 
project van De Verbinding,  maar  is sinds 1 januari  2010 onderdeel van de RSWP voor  
Beemster, Schermer, Graft-  De Rijp  en Zeevang. 

5) In  Beemster zijn  diverse buurtverenigingen actief. In  Zuidoostbeemster, Westbeemster  
en Noordbeemster zijn  dorpsraden opgericht.  Op 31 mei 2011 is het convenant  met de 
gemeente ondertekend. De dorpsraden hebben tot doel: het behartigen van de algemene 
belangen  van  hun  dorpskernen;  het  bevorderen  van  de  leefbaarheid  van  hun  
dorpskernen;  het  verbeteren  van  de  kwaliteit  van  de  leefomgeving  van  hun  
dorpskernen;  en het  bevorderen van  de communicatie  tussen de dorpskernen  en de 
gemeente Beemster.

6) Het Wmo-loket en RSWP zorgen dat  eenzaamheid  in  beeld komt  en bieden advies en 
activiteiten aan. Ook gaat het project Lang Leve Thuis1 in  onze regio starten.

7) Bij  een Wmo-aanvraag  wordt  ook  de  financiële  situatie  van  een cliënt  door  de 
consulenten van zorg en inkomen beoordeeld. 

8) De Stichting  tot Herdenking van de Droogmaking van de polder De Beemster heeft een 
subsidie ontvangen voor de organisatie van het herdenkingsjaar  2012. Door de Wmo-
cliëntenraad  is  specifiek  aandacht  gevraagd  voor  de  deelname  van  senioren  en 
gehandicapten  aan  de  activiteiten.  Bovendien  is  gevraagd  om  het  plaatsen  van  
invalidetoiletten  en –parkeerplaatsen tijdens de activiteiten  die  plaatsvinden  in  het  
kader van het herdenkingsjaar.

2.2 Prestatieveld  2
De gemeente biedt  kinderen  en jongeren in  Beemster  een veilige en stimulerende omgeving 
waarin  zij  kunnen  groeien  tot  volwassenen  die  zelfstandig  kunnen  functioneren  in  de 
samenleving. De gemeente doet dit  vanuit  twee sporen:
1. door het  organiseren van een sluitende aanpak  gericht  op preventieve ondersteuning  van 
jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
2. door  het  inrichten  van  algemeen jeugdbeleid  gericht  op recreatieve,  sport-  en culturele  
activiteiten.

Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. Nota  jeugdbeleid  vaststellen  waarin  een samenhangend beleid  wordt  geschetst  voor 

de komende periode. 

1 Het  doel van het project Lang leve Thuis is het ondersteunen van kwetsbare ouderen, zodat zij  langer thuis  
kunnen  wonen.  Dit  wordt  gedaan  door  actief  hulp  aan  te  bieden  en  het  netwerk  te  verstevigen  (o.a. 
ondersteuning bij  het doen van boodschappen).
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2. In  regioverband (mee)werken aan een sluitende ketenaanpak  0-24 jaar  van integrale 
zorgverlening,  met  bijzondere  aandacht  voor  multi- probleem  situaties  (onderdeel 
integraal  jeugdbeleid).

3. Opvoedings-  en  opgroeiondersteuning  versterken  middels  inrichting  van  een 
Centrum  voor Jeugd en Gezin (onderdeel integraal  jeugdbeleid).

4. Aansluiting  zoeken  in  het  kader  van  het  jeugdbeleid  bij  de  vorming  van  brede 
scholen.

5. Wenselijkheid  in  beeld  brengen  van  laagdrempelige  steunpunten  (in  de vorm  van 
spreekuren of directe lokale contactpersonen) in  de andere kernen van Beemster.

Evaluatie
1) De  Nota  Integraal  Jeugdbeleid  Beemster  2009-2012  is  in  het  najaar  van  2009  

vastgesteld door de gemeenteraad.
De  jeugdgezondheidszorg  voor  0-19  jarigen  wordt  in  Beemster  door  de  GGD  
Zaanstreek-Waterland  uitgevoerd.  In  het  verleden werd  de 0-4 jarigen  zorg door  de 
thuiszorgorganisatie Evean gedaan, dit  onderdeel is sinds januari  2010 overgedragen 
aan  de  GGD  Zaanstreek-Waterland.  Het  elektronisch  kinddossier  
jeugdgezondheidszorg wordt  voor Beemster in  2011 ingevoerd.

2) Op  2  juni  2010  hebben 19  partners2 uit  het  lokale  jeugd-  en onderwijsbeleid,  de 
integrale  jeugdgezondheidszorg  en de regionale jeugdzorg  een intentieverklaring  tot  
samenwerking  in  het  Centrum  voor  Jeugd  en Gezin  (CJG)  Beemster  ondertekend,  
waarin   een sluitende ketenaanpak is opgenomen.
Beemster neemt deel aan de regionale MPG-aanpak  van Multi  Probleem Gezinnen in  
Zaanstreek-Waterland.  De  Verwijsindex  wordt  in  2011  geïmplementeerd  bij  alle  
betrokken deelnemers vanuit  het  project  Matchpoint  in  onze stadsregio Amsterdam-
Amstelland.

3) Het  fysieke CJG  is  in  september  2010 geopend in  het  wijkcentrum  Middelwijck  te 
Middenbeemster met als onderdeel het consultatiebureau. Het CJG heeft één keer per  
week een inloopspreekuur  en na afspraak  twee keer per maand  een opvoedspreekuur.  
Het  CJG  Beemster  is  opgezet als  een samenwerkingsverband.  De samenwerking  en 
afstemming  tussen  de kernpartners  van  het  CJG  is  door  middel  van  structureel  
overleg  tussen  de  partijen  geïntensiveerd.  De  werkwijze  gericht  op  een sluitende  
ketenaanpak is in  de verklaring  vastgelegd. Het digitale CJG (www.cjgbeemster.nl ) is  
in  mei  2011 in  de regio Zaanstreek-Waterland  van start  gegaan. Vanwege technische 
problemen is dit  later  dan was gepland. Er  komt nog een afzondelijke notitie evaluatie  
CJG  Beemster.  Het  CJG  verhuist  eind  2011  naar  het  gebouw  van  de bibliotheek 
Beemster. 

4) De Brede School  Beemster is  van  start  gegaan in  maart  2011. Vanaf  het schooljaar  
2011-2012 wordt  de samenwerking  van  de vier  basisscholen en de kinderopvang  in  
Beemster verder ontwikkeld.  Hierbij  is het geldende jeugdbeleid het uitgangspunt. 

5) Het  CJG Beemster is  gevestigd  in  Middenbeemster en is  bedoeld als steunpunt  voor  
alle inwoners. Er  zijn  geen spreekuren in  de andere dorpskernen. Indien  blijkt  dat  de 

2 Gemeente  Beemster,  GGD  Zaanstreek-Waterland,  Stichting  Maatschappelijke  Dienstverlening 
Zaanstreek-Waterland,  Stichting  MEE  Amstel  en  Zaan,  Stichting  Samenwerkingsverband  Primair  
Onderwijs  Waterland, Stichting  Samenwerkingsverband Primair  Onderwijs  Noord-Kennemerland, Stichting 
Bureau  Jeugdzorg Agglomeratie  Amsterdam,  Huisartsenpraktijk  Kemper,  Huisarts  dhr.  Brussel,  OBS De 
Blauwe  Morgenster,  OBS  De  Bloeiende  Perelaar,  OBS  De  Bonte  Klaver,  De  Lourdesschool,  Stichting  
Kinderopvang Beemster,  Stichting  Welsaen, Spirit,  Home- Start  Purmerend  Beemster,  Politie  Zaanstreek-
Waterland en Diëtistenpraktijk  Els Pereboom. 
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behoefte  bestaat  aan  spreekuren  in  alle  dorpskernen,  wordt  deze mogelijkheid  
onderzocht. 

2.3 Prestatieveld  3
Het  organiseren van activiteiten  gericht  op het  aanbieden van informatie  en advies gericht  
op het  wegwijs  maken  van  burgers  in  het  veld  van  maatschappelijke  ondersteuning.  De 
gemeente wil  dit  doen door middel  van het  doorontwikkelen  van het  Wmo-loket  tot  hét  loket  
voor informatie  over diensten, producten en voorzieningen op het  gebied van Welzijn,  Wonen 
en Zorg (WWZ).

Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. Het  Wmo-loket  en  haar  diensten  blijvend  onder  de aandacht  van  haar  inwoners 

brengen via de gemeentelijke Wmo-site en de lokale media in  te schakelen.
2. De uitbreidingsmogelijkheden voor digitale informatie  en advies onderzoeken.
3. De gemeente voert  regie bij  de realisering  van wijksteunpunten  in  Middenbeemster  

en Zuidoostbeemster, die laagdrempelig dienen te zijn  voor Wmo vragen.
4. Andere  ontmoetingspunten  in  Beemster  (zoals  bibliotheek,  brede  scholen, 

wijksteunpunten)  inzetten  voor informatie  en advies over Welzijn,  Wonen en Zorg in  
Beemster.

5. De  rol  van  Aangenaam  WonenPlus  verder  onderzoeken  om  tot  een  optimale 
samenwerking  te komen.

6. De mogelijkheid  onderzoeken om in  Westbeemster een servicepunt  op te zetten.

Evaluatie
1) Sinds 2008 is het Wmo-loket voor Schermer, Graft-  De Rijp  en Beemster gecentreerd in  

de gemeente Beemster. De Wmo- regelgeving is geplaatst  op de gemeentelijke website  
en ook de informatie  over het Wmo-loket voor de drie  gemeenten staat  op de website 
vermeld.

2) In  verband met andere prioriteiten is het onderzoek naar  digitale informatie en advies 
niet  gerealiseerd.  Wel  wordt  nog in  2011 een inhaalslag  gemaakt  met  het  digitaal  
aanbieden van  informatie  over de Wmo. De gemeente Beemster zoekt aansluiting  bij  
Regelhulp,  waardoor  ook de Wmo-formulieren  digitaal  kunnen  worden aangeboden.  
Dit  wordt  nog in  2011 gerealiseerd.

3) Het  wijksteunpunt  Middelwijck  is  bestemd als  servicepunt  en ontmoetingsplek  voor  
alle inwoners. Twee ochtenden per week is daar  een consulente van de RSWP actief.  
Bij  de verdere ontwikkeling  van  de nieuwbouwplannen  in  Zuidoostbeemster  zal  er  
aandacht zijn  voor de realisatie van een servicepunt. 

4) Het  Wmo-loket  is  het  informatiepunt  voor  WWZ.  Daarnaast  wordt  informatie  c.q.  
foldermateriaal  verstrekt  in  de  bibliotheek  en  op  andere  locaties  in  Beemster.  
Bovendien  is  in  2011  voor  de  inrichting  van  wijksteunpunten  in  het  project  De 
Verbinding  een investeringssubsidie  vanuit  de provincie Noord-Holland  verleend ter  
verbetering  van  de functionaliteit.  Ook wijksteunpunt  Middelwijck  komt  hiervoor  in  
aanmerking.  Dit  jaar  besluit  de  provincie  Noord-Holland  welke  bedragen  de 
wijksteunpunten  ieder ontvangen. 

5) In  2010 is  Aangenaam  WonenPlus  ondergebracht  in  de Regionale Stichting  Wonen 
Plus Noord-Holland  Midden  (RSWP).  Door  de werkwijze met lokale consulenten en 
een regionale coördinator  zijn  de li jnen  kort.  Dit  bevordert  de samenwerking.  Voor  
informatie  en advies is  AangenaamWonenPlus  voor  iedereen toegankelijk.  Abonnees 
kunnen gebruik  maken van de dienstverlening.  Het  aantal  huishoudens in  Beemster  
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met een abonnement was in  de beleidsperiode 2008 (239); 2009 (220); 2010 (218); 2011  
(216). Dit  verloop  van  het  aantal  leden is  als  volgt  te verklaren.  In  2009 werd  het  
betaalde  abonnement  ingevoerd.  Hierdoor  hebben  verschillende  mensen  het  
abonnement  opgezegd, waardoor  Aangenaam  WonenPlus  te  maken  kreeg met  een 
daling  in  het  aantal  abonnementen.  In  2010 heeft  Aangenaam  WonenPlus  brieven  
rondgestuurd  en mensen geattendeerd  op het  bestaan  van  de stichting.  Aangenaam  
Wone Plus ziet hierdoor weer een lichte stijging  in  het aantal  leden; begin 2011 waren  
er 211 abonnementen, terwijl  Aangenaam WonenPlus na het eerste half  jaar  van 2011  
weer 216 abonnementen in  Beemster had. 

6) In  2009 is  In  het  kader  van  De Verbinding  met  subsidie  van  de provincie  Noord-
Holland  haalbaarheidsonderzoek gedaan  naar  de mogelijkheid  om in  Westbeemster  
een apart  servicepunt  te realiseren. Uit  het onderzoek is gebleken dat  Westbeemster te 
klein  is voor een servicepunt. 

2.4 Prestatieveld  4
Het  behouden en stimuleren  van mantelzorg en vrijwil l igerswerk  door het  organiseren van 
volwaardige mantelzorg- en vrijwill igerswerk  ondersteuning.  De gemeente wil  dit  doen door 
beleid te ontwikkelen voor ondersteuning van de mantelzorg en het vrijwill igerswerk.

Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. Formuleren  beleid  ten  aanzien  van  mantelzorgondersteuning,  waarbij  een  rol  is 

weggelegd voor  het  steunpunt  Mantelzorg  van  Evean,  mits  deze zich  in  Beemster  
manifesteert.  Het  opzetten en ondersteunen van een mantelzorgpanel  zal één van de 
onderwerpen zijn.

2. Opzetten  en  blijven  uitvoeren  van  een  monitor  Mantelzorg  en  Vrijwil l igers 
(deelproject De Verbinding)

3. Regionaal  (Zaanstreek-Waterland)  optrekken  waar  het  gaat  om de financiering  van 
het steunpunt.

4. Digitale  bemiddeling  vrijwill igerswerk  (inkopen  via  de  vrijwill igerscentrale 
Purmerend).

5. Meewerken  aan  het  opzetten  van  een centrum  voor  palliatieve  zorg  (hospice) van 
waaruit  mantelzorgers met palliatieve zorg ondersteund kunnen worden.

6. Zonodig herijken, herformuleren en intensiveren van het vrijwil l igersbeleid.

Evaluatie
1) Gekozen is om niet verder te gaan met subsidiëren van regionale mantelzorgcentra van  

o.a. Evean, maar  om de mantelzorgondersteuning lokaal  te organiseren. De gemeenten 
hebben  in  2009  deelgenomen  aan  Goed  voor  Elkaar,  een  landelijk  traject  om 
gemeenten  te  ondersteunen  bij  de  invoering  van  de  basisfuncties  mantelzorg  en 
vrijwil l igerswerk. Bij  de nulmeting bleken de vier gemeenten, mede dankzij  het project  
Mantelzorgers Ondersteund,  voorop te lopen bij  de invull ing  en borging  van de acht  
basisfuncties mantelzorgondersteuning. 
Met  ingang  van  2009 is  er een mantelzorgconsulente voor het landelijk  gebied (de 4  
gemeenten) actief. Het doel van de consulentfunctie  is om mantelzorgers actief in  beeld  
te brengen en naar  behoefte te ondersteunen. De consulente wordt  ingehuurd  van de 
RSWP.  Op  dit  moment  zijn  er  300  mantelzorgers  in  beeld  gebracht  in  de  vier  
gemeenten, een aantal  dat  pas in  2013 beoogd was.

2) In  2008 is met provinciale subsidie het project Mantelzorgers Ondersteund uitgevoerd  
in  de vier gemeenten. 
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a. Er  is een uitvoeringsbeleid opgesteld, namelijk  Mantelzorg 2010-2013. 
b. Huisbezoeken aan ouderen van 75+ en praktische ondersteuning  door vrijwil igers  

worden door de mantelzorgconsulente van RSWP gecoördineerd. 
c. RSWP registreert  sinds 2010 het  aantal  vrijwil l igers  dat  actief  is  geweest en het  

aantal  diensten dat  wordt  aangeboden vanuit  het Servicepunt  Schermerhorn  voor  
de vier gemeenten Beemster, Graft-  De Rijp, Schermer en Zeevang. 

d. Contacten  met  professionele  organisaties  over  het  aanbod  en  de  inzet  van  
vrijwil l igers  worden door  RSWP onderhouden, onder andere met de Zonnebloem,  
het  Rode Kruis,  Zorgcirkel,  Evean,  Handen  in  Huis  en het   Hospice Thuis  van  
Leeghwater.

e.   In  2009 en 2010 is in  samenwerking met Graft-  De Rijp  de Dag van de Mantelzorg  
georganiseerd. Deelname: circa 50-60 mantelzorgers per keer.

f.   In  2008 is  vanuit  WWZ De Verbinding  een welzijnsmonitor  uitgevoerd,  waarin  
vrijwil l igersorganisaties zijn  bevraagd  met  als  doel  meer  zicht  te krijgen  op de 
vrijwil l igerssector  in  de gemeenten  Beemster,  Schermer  en Graft-  De Rijp.  De 
belangrijkste conclusies waren  dat  de drie  gemeenten niet  of nauwelijks  afwijken  
van andere gemeenten, enkele knelpunten zijn  het werven van vrijwil l igers  en het  
tekort  aan vrijwil l igers. De aanbevelingen komen neer op het erkennen, waarderen  
en promoten van het vrijwil l igerswerk. De aanbevelingen betreffende de mantelzorg  
zijn  geïntegreerd in  de Nota Mantelzorgbeleid

3) Mantelzorg  en vrijwil l igerswerk  wordt  regionaal  door  de vier  gemeenten Beemster,  
Graft-  De Rijp, Schermer en Zeevang gesubsidieerd via RSWP. 

4) Vanwege de kosten die het  met zich  meebrengt,  is  er geen digitale  bemiddeling  van  
vrijwil l igers  opgezet. Wel  zijn  er  sinds  2008 drie  bijeenkomsten georganiseerd  voor  
vrijwil l igers,  namelijk  Vinden  en  Verbinden,  de  vrijwil l igersverzekering,  en 
maatschappelijke stages.  

5) De  Stichting  Hospice  Het  Thuis  van  Leeghwater  heeft  als  verzorgingsgebied  de 
inwoners  van  Beemster,  Graft-  De Rijp,  Schermer  en Zeevang. De Stichting  wordt  
geleid door een coördinator  en het bestuur.  De taken zijn  gericht  op palliatieve zorg en 
ondersteuning  thuis  en  op  terminale  begeleiding  in  een hospice.  De  bouw  met  
particuliere financiering  van  het Hospice Thuis  van  Leeghwater  in  Middenbeemster  
wordt  in  2011 voltooid. Het hospice krijgt  vier kamers voor terminale zorg geïndiceerd  
door  het  Centrum  Indicatiestelling  Zorg  (CIZ).  De zorg  wordt  georganiseerd  door  
verpleegkundige  inzet  van   thuiszorgorganisaties  en  door  de  inzet  van  vele 
vrijwil l igers  voor  hulp  en ondersteuning  in  het hospice en bij  palliatieve zorg thuis.  
Zorgvragen van buiten het zorggebied zijn  mogelijk  indien  het CIZ  de juiste indicatie  
geeft en op basis van beschikbaarheid.

6) Vanwege andere beleidskeuzes is  het  vrijwil l igersbeleid  de afgelopen beleidsperiode 
niet  herijkt.  Vanaf  2012 wordt  dit  beleid  geïntegreerd  in  het  te actualiseren  Wmo-
beleid.  De jaarli jkse  vrijwil l igersprijs  wordt  tijdens  de nieuwjaarsreceptie  van  de 
gemeente Beemster uitgereikt  als blijk  van waardering  voor de inzet van vrijwil l igers  
in  onze gemeente.

7) Extra  beleid  :
Vanuit  WWZ De Verbinding  is er een pilot  gestart  om met een investeringssubsidie van  
de Provincie Noord-Holland  de plaatsing van mantelzorgwoningen mogelijk  te maken.  
Hiertoe  is  een  handleiding  opgesteld  door  de  projectgroep  De  Verbinding  in  
samenwerking  met de afdeling  Grondzaken van de gemeente Beemster. De pilot  zal in  
2011 van  start  gaan in  de gemeente Zeevang, waar  een geschikte kandidaat  voor de 
mobiele mantelzorgwoning is gevonden.
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2.5 Prestatieveld  5
Het  bevorderen  van  deelname  aan  het  maatschappelijk  verkeer  en  van  het  zelfstandig  
functioneren  van  mensen  met  een beperking  of  een chronisch  psychisch  of  psychosociaal 
probleem.

De  gemeente  schept  algemene  voorwaarden  die  het  mogelijk  maken  om  mensen  met  
lichamelijke  en/of  psychosociale  belemmering  zo  lang  mogelijk  zelfstandig  te  laten  
functioneren.
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Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. Uitwerken,  vormgeven en implementeren  van inclusief  beleid,  d.w.z. beleid  dat  zich 

richt  op, vaak  algemene voorzieningen voor  mensen met  een ergonomische dan wel  
psychosociale beperking.

2. Herschrijven  en  opnieuw  vaststellen  van  het  ouderenbeleid,  gericht  op  WWZ. 
Uitgangspunt  daarbij  zijn  de  deelprojecten  in  De  Verbinding  en  Aangenaam 
WonenPlus.

Evaluatie:
1) De gemeente Beemster  streeft  ernaar  de kwaliteit  van  het  leven van  mensen met een 

beperking  zo groot  mogelijk  te laten  zijn.  Een  beperking  kan  zijn  een lichamelijke,  
geestelijke of verstandelijke beperking, maar  ook psychosociale beperkingen sdie maken  
dat  mensen  eenzaam  zijn  of  niet  meer  volwaardig  kunnen  deelnemen  aan  de 
samenleving.  Het  inclusief  beleid  van  de gemeente Beemster  is  terug  te  vinden  in  
diverse projecten van Aangenaam WonenPlus (onder meer het preventief huisbezoek) en 
De Verbinding  (onder meer de Boodschappenbus). 

2) Het  formuleren  van  ouderenbeleid  is  niet  gebeurd.  Het  ouderenbeleid  zal  integraal  
onderdeel vormen van  het  nieuwe Wmo-beleid.  Wel is  de afgelopen jaren  een aantal  
projecten voor de doelgroep ouderen gerealiseerd. Hierbij  is onder meer te denken aan  
het huisbezoek. 
a) De Verbinding  Thuis heeft een aantal  deelprojecten uitgevoerd: 

• Het realiseren van een mantelzorgwoning  in  een van de vier  gemeenten met  
subsidie van de provincie;

• Het  verbeteren  van  de  functionaliteit  van  de  wijksteunpunten  (zie 
prestatieveld 3);

• Een  aanbod  aan  de  inwoners  voor  het  Opplussen  van  de  woning  door  
advisering vanuit  Wooncompagnie;

• Mogelijkheden voor Domotica3 in  huis om langer zelfstandig  thuis te kunnen  
wonen;

• De inventarisatie van het aanbod voor 24-uurszorg in  deze regio.
b) Het  Ouderenpanel  Beemster  is  in  april  2011 opgeheven, omdat  zij  hun  taken tot  

advisering hebben afgerond.
c) De Stichting  Welzijn  Ouderen  Beemster  krijgt  ondersteuning  vanuit  RSWP. De 

taken  bestaan  nu  uit  het  organiseren  van  de maaltijdbezorging  Tafeltje  Dekje 
vanuit  zorgcentrum De Mieuwijdt  in  De Rijp.

d) Met  ingang van  2007 is een aantal  subsidieregelingen uit  de AWBZ  overgeheveld  
van  het  Rijk  naar  de gemeenten.  Dit  heeft  geresulteerd  in  subsidierelaties  met  
diverse regionale organisaties. Beemster subsidieert:

• Context GGZ Zaanstreek-Waterland;

• SMD:  Mentorwerk  (inzet  van  mentoren  voor  mensen met  een verstandelijke  
beperking), School maatschappelijk  werk en de Sociale Makelaar;

• Slachtofferhulp  Nederland;

• Stichting  Hospice Thuis van Leeghwater;

• positief opvoeden volgens het Triple P programma (het Triple P programma is  
inmiddels voltooid);

• Ypsilon;

3 Domotica gaat over alle elektronische oplossingen zodat senioren langer in  de eigen woning kunnen blijven 
wonen.
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• Zorgbelang. 
Verder  wordt  subsidie  gegeven aan  de RSWP  voor  mantelzorgcoördinatie,  de 
organisatie  van  vrijwil l igersactiviteiten  voor  ouderen  en  het  gebruik  van  de 
Boodschappenbus.  Jaarl ijks  worden  de  subsidieverstrekkingen  getoetst  op 
doelmatigheid  conform  de gemaakte subsidieuitvoeringsovereenkomsten. In  2011 
wordt  een inventarisatie  gemaakt  van de in  Beemster geleverde diensten door de 
diverse organisaties. Op deze manier  wordt  onderzocht  of de subsidierelaties ook  
in  2012 worden voortgezet. 

Extra  opmerking:  Wmo-cliëntenraad  vraagt  extra  aandacht  voor  de  toekomst  in  
verband met de toename van het aantal  ouderen in  de drie gemeenten.
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2.6 Prestatieveld  6
De gemeente compenseert  door het  verstrekken  van collectieve en individuele voorzieningen 
de lichamelijke  en/of psychosociale belemmeringen van haar  inwoners, waardoor  zij  zo lang 
mogelijk  zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. Opstellen  van  een  uitvoeringsplan  met  betrekking  tot  de  samenwerking,  waarin  

beschreven  staat  op welke  wijze  de inhoud  en werkwijze  van  het  loket  vorm  gaat  
krijgen.

2. Herijking  van het bestaande voorzieningenbeleid waarbij  het uitwerken  en vormgeven 
van het compensatiebeginsel centraal  staat.

3. Inpassen van de taken van Zorgmakelaar/Omkijker  in  het Wmo-loket.

Evaluatie:
1) Sinds 1 april  2008 werken de gemeenten Beemster, Graft-  De Rijp  en Schermer samen  

in  een samenwerkingsverband  Wmo-loket.  Hiervoor  is  door  de drie  gemeenten  een 
bestuurs-overeenkomst vastgesteld met een looptijd  tot en met 31 december 2012.
a) Kennis en ervaring  worden op deze wijze gebundeld, waardoor  er efficiënter  wordt  

gewerkt  en  de  continuïteit  is  verbeterd.  Medio  2009  heeft  er  een  evaluatie  
plaatsgevonden,  met  als  resultaat  dat  de  samenwerking  in  ieder  geval  wordt  
voortgezet tot 1 januari  2013.

b) In  het  vierde kwartaal  van  2010 zijn  de vier  gemeenten zich  op initiatief  van  de 
gemeentesecretarissen gaan oriënteren op de toekomst na 1 januari  2013.

c) Dit  heeft geleid tot een voorstel dat  door alle colleges is overgenomen:

• Gelet op de kleinschaligheid  van het team en de verbreding van de taakvelden in  
de toekomst,  gaat  het  college er van  uit  dat  het  samenwerkingsverband  in  deze 
vorm op termijn  zal worden beëindigd.

• Het huidige samenwerkingsverband wordt  vooralsnog ongewijzigd  voortgezet tot 1  
januari  2013.  Indien  onduidelijkheid  over  de  bestuurlijke  toekomst  dit  
noodzakelijk  maakt,  kan het samenwerkingsverband eventueel worden verlengd.

2) Tot  op heden werkt  het Wmo-loket (zoals veel gemeenten) vooral  nog claimgericht.  De 
klant  vraagt  en het  Wmo-loket  beoordeelt  of  er  recht  op is.   De Wmo is  echter  een 
participatiewet.  Het  probleem dat  een burger  tegenkomt  in  zijn  zelfredzaamheid  en 
maatschappelijke participatie  staat  hierbij  centraal.  Samen met de consulente brengt  
de burger in  kaart  welke oplossingen kunnen worden gevonden voor het probleem van  
de cliënt. Dit  proces wordt  de Kanteling in  de Wmo genoemd.
a) In  juni  2011 is gestart  met een workshop over de Kanteling  waaraan  wethouders,  

beleidsmedewerkers,  consulenten  en een afvaardiging  van  de Wmo-cliëntenraad  
deelnamen. 

b) Deze workshop  is  het  startsein  om in  de toekomst  anders  om te gaan  met  de 
(hulp)vraag  van  de burger.  Dit  vraagt  een grote betrokkenheid  van  de gemeente, 
aanpassing van de verordeningen en specifieke opleiding voor de consulenten.

c) Jaarl ijks  wordt  er  een bedrijfsplan  en jaarverslag  opgesteld  en door  het  college 
vastgesteld.

d) Eind  2010 is de Verordening  Maatschappelijke ondersteuning  2011 en het besluit  
Maatschappelijke  ondersteuning  2011 vastgesteld.  Eén gezamenlijke  verordening  
voor de samenwerkende gemeenten bleek vanwege afwijkende beleidsaccenten van  
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de gemeenten niet haalbaar.   Wel zijn  zoveel mogelijk  verschillen opgeheven en zijn  
in  het financiële besluit  de bedragen op elkaar  afgestemd. De Kanteling moet nog in  
het uitvoeringsbeleid worden betrokken.

3) De functie  Zorgmakelaar /Omkijker  is  ingepast  in  het  Wmo-loket.  Dit  betekent  dat  
achteraf  wordt  gecontroleerd  of de cliënt  tevreden is  over de voorziening  en de wijze  
waarop die is verstrekt. 

2.7 Prestatieveld  7, 8, 9
Het  op maat  bieden van  hulp  op het  terrein  van  de maatschappelijke  opvang, geestelijke  
gezondheidszorg en verslavingszorg aan inwoners die dit  nodig hebben.
Beleidsvoornemens 2008-2011:
1. In  samenwerking  met de regio beleid ontwikkelen op de prestatievelden 7, 8 en 9.
2. Beleid  en actiepunten  formuleren  op het  gebied van preventie, signalering  en nazorg, 

voor zover lokaal  van toepassing.

Evaluatie:
1) De  regio  Zaanstreek-Waterland  heeft  in  2010  een  vernieuwd  landelijk  protocol  

kindermishandeling  geïmplementeerd.  Dit  wordt  aangestuurd  door  een projectleider  
werkzaam vanuit  het project RAAK voor de regio Zaanstreek-Waterland.
a) Gemeente Beemster neemt diensten af van het Meldpunt  Huiselijk  Geweld en het

Meldpunt  Bemoeizorg van de GGD.
b) In  2010 is  Veiligheidshuis  Zaanstreek-Waterland  van  start  gegaan voor jongeren  

en volwassenen die een strafbaar  feit  hebben gepleegd of met reclassering in  contact  
zijn.

c) ‘t  Zaans  Praatcafe  is  opgericht  voor  psychiatrische  patiënten  uit  de  regio  
Zaanstreek-Waterland.  Subsidiebijdrage  is  gestopt  vanaf  2011,  omdat  andere 
organisaties soortgelijke diensten in  Beemster aanbieden.

2) In  het  kader  van  het  jeugdbeleid  is  er  lokaal  voor  Beemster  een  Startnotitie  
Alcoholpreventie 
onder jongeren door de raad  goedgekeurd in  januari  2010. Het Hometeam Beemster en  
het CJG hebben als doelstelling  de signalering  van zorgvragen en het bewaken van de  
voortgang  van het begeleidingsproces. 

2.8 Onderdeel  Burgerparticipatie  en Communicatie

Beleidsvoornemens 2008-2011:

• Gebruik  maken  van  de handreiking  prestatiegegevens Volksgezondheid,  Welzijn  en 
Sport  (VWS).

Communicatie doelen:
1. Een apart  deel van de gemeentelijke website aan de Wmo wijden.
2. Interactieve beleidsvorming.
3. Een jaarlijkse terugkerende expertmeeting met zorgaanbieders.
4. Periodieke berichtgeving over de Wmo via de lokale pers.
5. Het  benutten van contacten met dorpsraden en belangenverenigingen etc. 
6. In  burgerjaarverslag Wmo apart  opnemen.
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7. Elk  jaar  wordt  de handreiking  prestatiegegevens VWS voor 1 juli  aangeleverd aan het  
Ministerie.

Evaluatie:
1) Op de website van Beemster  is een apart  menu-item Wmo opgenomen.
2) In  2007  is  een gezamenlijke  Wmo-cliëntenraad  met  Schermer,  Graft-  De Rijp  en 

Beemster  opgericht  die  gevraagd  en ongevraagd  advies geeft  over het  gemeentelijke  
beleid.

3) De Wmo-cliëntenraad is uitgenodigd bij  workshops en informatie over de Kanteling.
4) In  Binnendijks  worden  gemeentelijke  informatie  en  ontwikkelingen  tweewekelijks  

bericht.
5) Dorpsraden zijn  dit  jaar  opgericht,  er komt  een jaarli jks  overleg. Met de buurtcomités  

in  Middenbeemster is periodiek overleg.
6) Wmo is een jaarli jks  terugkerend thema in  het burgerjaarverslag
7) Elk  jaar  wordt  de handreiking  prestatiegegevens VWS voor 1 juli  aangeleverd aan het  

Ministerie (het jaarli jkse klanttevredenheidsonderzoek Wmo).

2.9  Financieel  overzicht  Wmo-beleid  2008-2011

In  de jaarrekening en jaaroverzichten van 2008 tot  en met 2011 staan de Wmo-uitgaven voor 
de gemeente Beemster vermeld.
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3. Twaalf  aandachtspunten  van Wmo-cliëntenraad  voor  2008-2011

Bij  de  totstandkoming  van  het  beleid  heeft  de  Wmo-raad  twaalf  aandachtspunten  
meegegeven. Deze worden hieronder geëvalueerd.

1. Aandachtspunt   Wmo-cliëntenraad:
Wij  verwachten  op de eerste plaats  duidelijkheid  voor de inwoners wat  de Wmo inhoudt  op 
alle  beleidsterreinen,  wat  burgers  kunnen  verwachten,  wat  de gemeente wel  of niet  kan, 
bekendheid  van  het  zorgloket,  en  wat  de  rechten  en  plichten  van  burgers  zijn  (van 
klachtenmogelijkheid  tot  eigen  bijdragen).  We  zien  en  horen  dat  veel  mensen  nog  niet  
bekend zijn  met  de Wmo. Het  beleidsplan  is een uitgelezen mogelijkheid  voor de gemeente 
om dit  in  begrijpelijke taal  en concreet aan de burgers uit  te leggen.

Evaluatie 2008-2011:
Sinds  april  2008  werken  de  gemeenten  Beemster,  Graft-  De  Rijp  en  Schermer  in  een 
samenwerkingsverband  Wmo-loket.  Kennis  en  ervaring  zijn  op  deze wijze  gebundeld.  
Bovendien  is  door  samenwerking  met  lokale  partners  als  Aangenaam  WonenPlus,  de 
Mantelzorgconsulent en WWZ De Verbinding  meer bekendheid gegeven aan de Wmo. 

2. Aandachtspunt   Wmo-cliëntenraad:
In  de Wmo wordt  aandacht  gevraagd voor  kleine  en kwetsbare  doelgroepen (mensen met 
psychiatrische problemen of verstandelijke  handicap,  autisten,  mensen met  een verslaving, 
slachtoffers  van  mishandeling  of huiselijk  geweld).  Wij  vinden  het  goed dat  deze groepen 
speciaal  worden genoemd omdat  er te snel wordt  gezegd door de gemeenten dat  beleid  voor 
deze groepen gemaakt  wordt  in  de centrumgemeente.  Al  deze mensen wonen  wel  in  onze 
gemeenten.  Ons advies is  om te  onderzoeken om wie  het  gaat  en wat  deze mensen nodig 
hebben.

Evaluatie 2008-2011:
Door RSWP worden de mantelzorgers in  beeld gebracht  en wordt  ondersteuning  gegeven. De 
Wet Tijdelijk  Huisverbod  (sinsf  2009) geeft  mogelijkheid  om zicht  te krijgen  op daders en 
slachtoffers van huiselijk  geweld.  In  2009 is er een intentieovereenkomst met MEE  getekend,  
die als doel heeft de samenwerking op gebied van cliëntondersteuning te intensiveren..

3. Aandachtspunt   Wmo-cliëntenraad:
De vier  gemeenten werken al op verschillende terreinen samen. Wij  zijn  voorstander  van het  
gezamenlijk  ontwikkelen  van een beleidsplan  Wmo met  lokale  accentverschillen.  Minimaal  
verwachten we eenzelfde format  voor het beleidsplan.

Evaluatie 2008-2011:
Schermer,  Graft-  De  Rijp  en  Beemster  hebben  het  Wmo-beleidsplan  opgesteld  volgens 
hetzelfde format.  Zeevang heeft de nota op eigen wijze ingevuld.  De evaluatie bieden we apart  
aan omdat de evaluatie van de drie gemeenten tesamen in  een document, de leesbaarheid niet  
ten goede komt.

4. Aandachtspunt   Wmo-cliëntenraad:
Kwaliteit  en klantvriendelijkheid  zijn  voor ons van belang. Graag zien wij  voorstellen  in  die 
richting  terug  in  het  beleidsplan.  Voor  ons  horen  daarbij  onder  andere  een  jaarlijks  
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cliënttevredenheidsonderzoek  en  het  vastleggen  van  termijnen  voor  de  periode  tussen 
aanvraag en beschikking  van de voorzieningen.

Evaluatie 2008-2011:
Jaarli jks  is  er één klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder  de afondelijke  gemeenten,  
uitgevoerd door onderzoeksbureau SGBO. 
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5. Aandachtspunt   Sociale samenhang en leefbaarheid:
Op het  gebied van leefbaarheid  zijn  de verschillen  per  gemeente, dorpskern  of buurt  groot. 
We vinden  het  essentieel  om beleidsmaatregelen  over  leefbaarheid  en sociale  samenhang 
samen  met  de  bewoners  te  ontwikkelen.  Ons  advies  is  om  dit  thema  breed  en  in  alle 
plaatsen, wijken en kernen met bewoners te bespreken.

Evaluatie 2008-2011:
In  mei  2011  hebben  de  gemeente  Beemster  en  de  dorpsraden  van  Noordbeemster,  
Westbeemster en Zuidoostbeemster een convenant  ondertekend, waarin  het behartigen van de 
algemene  belangen  van  de  dorpskernen;  het  bevorderen  van  de  leefbaarheid  van  de 
dorpskernen; het verbeteren van de kwaliteit  van  de leefomgeving in  de dorpskernen; en het  
bevorderen van  de communicatie  tussen de dorpskernen en de gemeente Beemster  als  doel  
staan  vermeld.  Daarnaast  hebben  burgers  inspraakmogelijkheden  via  buurtcomités  en 
vrijwil l igersorganisaties. 

6. Aandachtspunt   Mantelzorg:
Het  beleid  rond  mantelzorg  moet  wat  ons  betreft  in  eerste  instantie  gericht  zijn  op 
bewustwording  en communicatie.  Heel  veel mantelzorgers herkennen  zich niet  in  de term,  
weten niet  dat  ze een doelgroep van de wet  zijn  en waar  ze eventueel  gebruik  van kunnen 
maken. Dat  is een voorwaarde om verder beleid te kunnen ontwikkelen.

Evaluatie 2008-2011:
De afgelopen beleidsperiode is  de mantelzorgondersteuning  regionaal  georganiseerd.  Sinds  
2009  is  er  een  mantelzorgconsulente  voor  het  landelijk  gebied  actief.  Zij  brengt  de 
mantelzorgers in  onder meer de gemeente Beemster in  beeld, waardoor  de mantelzorgers in  
onze gemeente naar  behoefte kunnen worden ondersteund. 

7. Aandachtspunt   Vrijwil l igers:
Ook hier  vinden we het  belangrijk  dat  de gemeente weet wat  vrijwill igers bezighoudt  en wat  
de gemeente  voor  vrijwill igers  kan  betekenen.  We willen  dat  de gemeenten  eigen  beleid  
ontwikkelen  en onderhouden  (meer  dan  een verkiezing  van  de vrijwill iger  van  het  jaar).  
Werving &  koppeling van vrijwil l igers aan organisaties kan best lokaal  geregeld worden, dat  
kan effectiever zijn  dan uitbesteden aan de regionale vrijwill igerscentrale.

Evaluatie 2008-2011:
In  2008  is  vanuit  WWZ  De  Verbinding  een  welzijnsmonitor  uitgevoerd,  waarin  
vrijwil l igersorganisaties  zijn  bevraagd  met  als  doel  meer  zicht  te  krijgen  op  de 
vrijwil l igerssector  in  de gemeenten Beemster, Schermer  en Graft-  De Rijp.  De belangrijkste  
conclusies waren dat  de drie  gemeenten niet  of nauwelijks  afwijken  van  andere gemeenten,  
dat  de belangrijkste knelpunten  het werven van  vrijwil l igers  en het tekort  aan  vrijwil l igers  
zijn.  De  aanbevelingen  komen  neer  op  het  erkennen,  waarderen  en  promoten  van  het  
vrijwil l igerswerk.  De aanbevelingen betreffende de mantelzorg  zijn  geïntegreerd  in  de Nota  
Mantelzorgbeleid.  Een lokale vrijwil l igers-vacaturebank  is  helaas vanwege de kleine schaal  
van de gemeenten organisatorisch en financieel niet haalbaar.

8. Aandachtspunt   Vervoer:
Het  openbaar  vervoer  is  in  de regio  slechter  geworden  en dat  doet  een beroep op extra  
doelgroepenvervoer.  Wij  hebben  de  indruk  dat  er  veel  initiatieven  door  elkaar  lopen 
(buurtbus,  ouderenvervoer,  gehandicaptenvervoer,  vervoer  naar  speciale  activiteiten,  
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leerlingenvervoer) maar  dat de kwaliteit  en bezetting van het vervoer niet  goed zijn. Dat  kan  
beter, misschien alleen al door coördinatie.

Evaluatie 2008-2011:
De bus voor  leerlingenvervoer van  de Lourdesschool  in  Westbeemster is  in  2009 in  gebruik  
genomen  voor  het  vervoer  van  ouderen  naar  onder  meer  de  supermarkt.  Aangenaam  
WonenPlus bemiddelt  hierin.   Daarbij  zijn  er in  de beschikbaarheid  van de bus nog andere 
mogelijkheden  voor  activiteiten  en wordt  meer  recreatie  aangeboden voor  mensen met  een 
beperking. 
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9. Aandachtspunt   Compenseren van beperkingen in  het dagelijks functioneren:
In  de verordening  individuele  voorzieningen  is  het  begrip  compensatieplicht  opgenomen, 
zonder  verdere  omschrijving.  Tot  welk  niveau  wil  de gemeente  compenseren? Wat  wordt  
verstaan onder normaal  functioneren?
We willen  dat  die discussie op gang gebracht  wordt  en dat  de gemeenten  richtinggevende 
uitspraken  doen. Dat  is  in  de geest van het  zorg-op-maat-idee dat  in  de Wmo besloten ligt.  
We vinden het  niet  goed als er gewacht  wordt  op jurisprudentie,  zodat  de rechter  en niet  de 
lokale overheid bepaalt  wat  het gewenste niveau van voorzieningen is.

Evaluatie 2008-2011:
Prestatieveld 6 valt  onder de werking  van het Wmo-loket en wordt  nog verder opgepakt  in  De 
Kanteling  van de Wmo. Bij  de invoering  van de Wmo is het compensatiebeginsel benadrukt.  
Beemster heeft in  de afgelopen periode juist  vooral  te maken met vraagbehoeften van cliënten  
op het gebied van voorzieningen en huishoudelijke hulp.  Met De Kanteling  beoogt de gemeente 
hier  verbetering  in  aan  te brengen door  in  de communicatie  met  de cliënt  de aandacht  te  
richten op alle mogelijkheden die er zijn.

10 Aandachtspunt   Wmo-Loket:
Bij  het  loket  is  bekendheid  van  wezenlijk  belang. Zorg dat  iedereen er  vanaf  weet.  Verder  
vragen  we  aandacht  voor  ervaringsdeskundigheid  in  het  loket.  Wijzen  de  medewerkers 
bijvoorbeeld op het bestaan van patiëntenverenigingen en lotgenotencontact?

Evaluatie 2008-2011:
Dit  sluit  aan bij  aandachtspunt  9, waarin  al  staat  vermeld dat  de gemeente door middel  van  
De Kanteling verbetering aan wil   brengen door in  de communicatie met de cliënt de aandacht  
te  vestigen  op  alle  mogelijkheden  die  er  zijn.  Bovendien  wordt  in  samenwerking  met  
Rekenhulp  nog in  2011 een inhaalslag  met het digitaal  aanbieden van informatie  en Wmo-
formulieren gerealiseerd. 

11. Aandachtspunt   Jeugd:
Voorzieningen  voor  tieners  vragen om aandacht.  In  de kleine  kernen  vertrekken  kinderen 
naar  allerlei  verschillende middelbare scholen. De binding  met  hun  dorp en omgeving wordt  
daardoor minder.  Het  wordt  wat  moeilijker  voor jeugd om in  de directe omgeving contacten 
en vriendschappen te onderhouden. Clubs en activiteiten  zijn  dan extra  belangrijk.

Evaluatie 2008-2011:
Beemster biedt  jongerenwerk  vanuit  het jongerencentrum  BeeJee. Ook worden er activiteiten  
voor jongeren aangeboden in  MFC  De Boomgaard.  Bij  de ontwikkeling  van de Brede School  
wordt  het  jeugdbeleid  verder  ontwikkeld.  Daarnaast  bindt  het  rijke  verenigingsleven  de 
jongeren in  de gemeente Beemster. 

12 Aandachtspunt   Kwetsbaarheid of eenzaamheid:
We merken,  als bewoners, dat  we soms buurtgenoten  uit  het  oog verliezen. Zolang mensen 
een beetje mobiel zijn  zie je ze nog , maar  soms zie je mensen ineens niet  meer. Wat  dan? We 
zouden  in  het  beleidsplan  graag  beleid  opgenomen  zien  voor  eenzaamheid  en  sociaal 
isolement.

Evaluatie 2008-2011:
Aangenaam  WonenPlus  heeft  een belangrijke  rol  met de preventieve huisbezoeken. Ook het  
project  Lang  leve thuis!  speelt  hierop  in  door  op outreachende (reikende) wijze kwetsbare  
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ouderen  op  te  sporen.  Door  de  komst  van  de  mantelzorgconsulente  zijn  de  overbelaste 
mantelzorgers in  beeld gebracht, die door de zorg voor de naaste in  een sociaal  isolement zijn  
gekomen. De mantelzorgers die in  beeld zijn, kan makkelijker  ondersteuning wordt  geboden. 
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4.  Conclusies

De  beleidsvoornemens  die  zijn  geformuleerd,  zijn  grotendeels  uitgevoerd.  In  sommige 
gevallen  is er zelfs meer uitgevoerd dan in  de beleidsvoornemens is beschreven. Gedurende 
de vier  jaar  zijn  er  ontwikkelingen  geweest  die  in  de prestatievelden  pasten  en die  niet  
gepland  waren.  Denk  aan  de  opstelling  van  de  Nota  Jeugdbeleid  (2009);  het  project  
Alcoholmatiging;  het  project  Mantelzorgers  Ondersteund;  projecten  WWZ  De  Verbinding  
(mantelzorgwoning,  opplussen  woningen,  boodschappenbus);  het  Hospice;  en  het  project 
Lang Leve Thuis.  

Er  is een goed begin gemaakt  met het voeren van integraal  beleid. WWZ De Verbinding heeft  
hier  bijvoorbeeld  een rol  in  gespeeld: de projecten  van  De Verbinding  begeven zich  dwars 
door  de prestatievelden  heen. Het  project  maakt  haar  naam waar;  het  verbindt  de diverse 
prestatievelden.
Mantelzorg  is  een nieuw  begrip  in  de Wmo. De uitvoering  van  het  project  Mantelzorgers 
Ondersteund in  2009 en de daarop volgende Nota Mantelzorgbeleid 2010-2013 en natuurli jk  
de  inzet  van  de  mantelzorgconsulente  die  korte  lijnen  onderhoudt  met  onder  andere 
Aangenaam WonenPlus is een goed voorbeeld van integraal  Wmo-beleid.
Ook in  de samenwerking  binnen de regio Alkmaar  en voor Beemster  in  de regio Zaanstreek-
Waterland op met name de prestatievelden 7,8,9 is een hoge mate van integraliteit  aanwezig.

Met  de komst  van de Wmo is de afgelopen jaren  op veel terreinen  nieuw  beleid ontwikkeld.  
Het  nieuwe terrein  mantelzorg  is  verankerd  in  de Nota  Mantelzorgbeleid.  Daarnaast  is  de 
Nota Jeugdbeleid in  2009 herschreven, is een (eerste) Nota Subsidiebeleid opgesteld en is de 
Algemene Subsidieverordening herzien.

Conclusie  is  ook  dat  er  veel  samenwerking  is  tussen  de gemeenten  Schermer,  Beemster,  
Graft-  De  Rijp  en  in  een aantal  gevallen  Zeevang,  met  name  op het  gebied  van  WWZ, 
Mantelzorgondersteuning, Aangenaam WonenPlus en CJG (Schermer en Graft-  De Rijp).

Er  is een begin gemaakt  met de uitvoering  van het  compensatiebeginsel zoals dit  in  de Wmo 
centraal  staat,  maar  hierin  kunnen nog flinke  verbeteringen worden aangebracht.  Landelijk  
wordt  hier  een  impuls  aan  gegeven  door  De  Kanteling;  uitvoering  geven  aan  de  Wet 
maatschappelijke ondersteuning zoals de wet oorspronkelijk  is bedoeld.
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5.  Aanbevelingen

In  verband  met  verschillende (toekomstige)  trends,  is  voor  de komende beleidsperiode een 
aantal  algemene aanbevelingen van toepassing op de gemeente Beemster. 

In  eerste  instantie  heeft  de  gemeente  Beemster  de  komende  jaren  een  bezuiniging  te 
verwachting  op de rijksbijdragen,  die  tot  uiting  zal  komen  in  het  gemeentefonds.  Dit  zal 
leiden tot  een grotere nadruk  op de betrokkenheid  en versterking  van de gemeenschapszin.  
Hier  ligt  een uitdaging  voor de gemeente en voor de burgers om door concretisering  van de 
gekozen visie voor een civil  society te komen tot  een zorgzame samenleving. 

Daarnaast  vindt  de komende beleidsperiode de Kanteling  van de Wmo plaats. De Kanteling  
van  de Wmo lijkt  nieuw,  maar  is eigenlijk  niets  anders dan uitvoering  geven aan de Wmo 
zoals  de  wet  oorspronkelijk  is  bedoeld.  De  gemeenten  zijn  inmiddels  bezig  met  de 
voorbereidingen  voor  de  invoering  van  de  Kanteling  met  betrekking  tot  het  
compensatiebeginsel. De Kanteling  is een nieuwe werkwijze c.q. denktrant,  waarbij  mogelijk  
ook  efficiënter  met  de middelen  kan  worden  omgegaan.  De Kanteling  is  niet  bedacht  als 
bezuinigingsmaatregel  en  het  is  nog  maar  de  vraag  of  er  besparingen  kunnen  worden 
gerealiseerd. 

Naast  deze Kanteling  zal  als  onderdeel  van  de  drie  decentralisaties  de  AWBZ  functie 
begeleiding gefaseerd naar  de gemeente toekomen. Daarbij  wordt  per 1 januari  2013 de Wet  
Werken  naar  Vermogen ingevoerd  en diende de gemeente per  1 januari  2014 klaar  te zijn  
voor de transitie  van  de jeugdzorgtaken.  Gelet  op de samenhang die er  is tussen deze drie  
beleidsterreinen is het doel tot  een integrale aanpak te komen. 

Daarnaast  is  het  in  het  kader  van  de vergrijzing  van  belang dat  diverse projecten  in  het 
beleid  worden ingebed. Het  betreft  hier  dan met  name de deelprojecten van De Verbinding.  
WWZ De Verbinding  is  een project  dat  na  een verlenging  van  twee jaar  eind  2011 stopt. 
Bovendien  is  het  van  belang  om de projecten  van  Aangenaam  WonenPlus  de komende 
beleidsperiode voort  te zetten.  Zoals u in  deze evaluatie  kunt  lezen, zijn  zowel de projecten 
van  De Verbinding  als  van  Aangenaam  WonenPlus  binnen  een aantal  prestatievelden  de 
bindende  kracht  geweest.  Daarom  is  het  van  belang  de  projecten  in  de  komende 
beleidsperiode te borgen in  het  gemeentelijk  beleid. Ook hier  is het  van belang dat  nog meer 
dan in  de huidige beleidsnota wordt  ingestoken op integraliteit  en samenhang. 
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