
FORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE  EN POLITIEKE  EN POLITIEKE  EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE     
 

DATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERING: 7 oktober 2014   PARTIJPARTIJPARTIJPARTIJ: VVD DATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGEN: 22 en 26 september 2014 

 

 

NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 3 

Jeugd 

Raadsvoorstel punt 1.3 Hoe wordt de rolscheiding 

bij doorverwijzing geborgd. De uitvoering en regie 

mogen niet in één hand.  

Terechte vraag en belangrijk aandachtspunt. Verwijzing gebeurt door het 

gehele team, niet door 1 persoon/organisatie. Bij doorverwijzing voeren de 

teamleden niet de hulp uit. Daarbij zoeken we naar een onafhankelijke 

aanstuurder/coördinator van het team.  

 

2 3 

Jeugd, blz 29 

De inzet van CLUP is minimaal belicht. Wat kunnen 

zij straks in de beperkte uren die zij hebben voor 

Beemster doen in het belangrijke voorliggende 

welzijnsveld?  

 

CLUP blijft in 2015 hetzelfde doen als ze nu doen. Ze zijn een belangrijke 

schakel in het preventieve veld door de inzet van de jongerenwerker.  

3 3 

Jeugd, blz 28 

De leerplichtambtenaar komt niet voor in uw 

beleidsplan. Wel verwijst u samen met Voortijdig 

Schoolverlaten naar hulpverleners. Welke 

hulpverleners bedoelt u daarmee en wat is het plan 

voor deze groep jeugd. 

 

De strekking van de genoemde passage is om ervoor te zorgen dat de 

betrokken ambtenaren (leerplicht en RMC) gezamenlijk optrekken om 

jongeren met een startkwalificatie het onderwijs te laten verlaten. Dat leidt 

(soms) tot individuele hulpverleningsplannen met diverse hulpverleners.  

4 3 

Jeugd 

Hoe is de overgang van 18 jaar (18- jongerenloket) 

naar de fase Volwassen-zorg (18+) gewaarborgd? Is 

hier ook zorg continuïteit van toepassing in 2015. 

 

Formeel is voor deze leeftijdsovergang geen zorg continuïteit gewaarborgd. 

Waar nodig zal individueel worden bepaald of en hoe de hulp wordt 

voortgezet.  

5 3  

Jeugd 

1 gezin  1 plan 1 persoon maar ook 1 doook 1 doook 1 doook 1 dossierssierssierssier. Hoe 

wordt de privacy geborgd als iedere hulpverlener 

toegang heeft tot dat ene dossier. Hoe is/wordt dat 

georganiseerd. 

De gemeente is wettelijk verplicht om een privacy protocol op te stellen. Daar 

wordt op dit moment aan gewerkt. 
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6 

 

3 

Jeugd 

U spreekt van het Home-team opheffen met de tijd. 

Wie gaat dan deze belangrijke signaleringsfunctie 

overnemen en de partijen verbinden?  

We zitten in een transformatieproces waarbij toegewerkt wordt naar een goed 

functionerend dorpszorgteam. Naar verwachting zal op termijn het Home 

team overbodig zijn.  

 

7 3 

Jeugd 

Is/wordt de Brede School ook toegankelijk voor 

jeugd die buiten de Beemster naar de basisschool 

gaat.  

Nee. De meeste scholen hebben een naschools aanbod. De Brede School 

betreft een samenwerking tussen de 3 Beemster scholen, SKB, CJG en de 

gemeente.  

 

8 4 

WMO 

Wanneer wordt duidelijk in welke zorgcategorie een 

cliënt valt. Zorg kan straks betaald worden vanuit 

de WLZ, Zorgverzekeringswet en de nieuwe WMO. 

Kunt u een stroomschema maken waarmee dit 

gecommuniceerd kan worden aan de 

Beemsterlingen, passend in uw communicatieplan.  

Momenteel krijgen gemeenten de cliëntgegevens overgeheveld (de CAK-

bestanden). Hierin staat opgenomen wat de indicatie en het zorggebruik van 

de cliënt is. Dit zijn in principe allemaal cliënten die onder de nieuwe Wmo 

vallen. De Zorgverzekeraar krijgt ook dergelijke cliëntbestanden overgeheveld. 

De cliënten die onder de nieuwe Wmo vallen zullen een persoonlijke brief 

ontvangen over de invloed van de veranderingen op hun persoonlijke situatie. 

 

9 

 

4 

WMO 

Hoe staat Beemster tegenover landelijke 

afschaffing van de eerste 2,5 uur van HiH 1. Wat 

zijn de criteria waarop vermogende inwoners 

worden beoordeeld door Beemster ten aanzien van 

wel/geen eigen bijdrage. En hoe toetst u die?  

In het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning staat het afschaffen van 

HBH 1 onder de 2,5 uur ook opgenomen.  

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK en het is aan het CAK om de 

hoogte van de eigen bijdrage te berekenen. Als de gemeente bij het gesprek 

al ziet dat de inwoner HBH op een andere manier/ zelf kan organiseren 

(inzetten eigen netwerk of bij voldoende vermogen), dan wordt deze 

zelfredzaamheid gestimuleerd.  

 

10 4 

WMO 

Buurtverenigingen zijn al eerder genoemd als 

ingang om in gesprek te komen met potentiële 

vrijwilligers/mantelzorgers. Is dat idee al uitgewerkt 

want de tijd om extra inzet in deze groep te vinden, 

dringt. 

Dit vormt onderdeel van de transformatiefase. 
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11 4 

WMO 

Hoe is straks de keuzevrijheid in zorgaanbieders 

als de cliënt kiest voor een partij waar u geen 

overeenkomst mee heeft? Komt er een “zorggids” 

die burgers en/of professionals helpt bij het scala 

van zorgaanbieders. 

Gemeenten sluiten met veel instellingen een raamovereenkomst af. Ook nu 

melden zich nog instellingen voor dit proces. Hoe met instellingen wordt 

omgegaan waarmee de gemeente geen raamovereenkomst heeft, is nog 

verder onderwerp van gesprek.  

Wat betreft de zorggids: via de cliëntondersteuning komt er een sociale kaart. 

Daarnaast geeft het Wmo-loket advies bij het zoeken van passende zorg.  

 

12 4 

WMO 

Hoe loopt het proces van indicatiestelling + 

beschikking naar de zorgaanbieders bij zowel 

algemene - als maatwerkvoorzieningen? Kunt u 

een stroomschema maken. Waar is de privacy 

hierbij geborgd? 

 

Het proces van indicatiestelling en het sturen van de beschikkingen verloopt 

via het Wmo-loket. Privacy wordt altijd in acht genomen. Dit staat in de 

verordening geregeld.  

13 

 

4 

WMO 

Hoe gaat u de voorliggende/algemene 

voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

organiseren.  

Er zijn al veel voorzieningen (zowel algemeen als maartwerkvoorzieningen). 

Deze zijn ook bekend bij het Wmo-loket. Verder blijft dit onderdeel vormen  

van de transformatiefase.  

 

14 4 

WMO 

Wat zijn de harde criteria voor zelfredzaamheid.  De landelijke zelfredzaamheidsmatrix vormt de basis.  

15 4 

WMO blz 37 

0,76 fte structureel extra en 1,56 fte incidenteel 

extra. De totale formatiekosten zijn 200K Euro 

extra -> waar staan deze kosten in de verdeling van 

het budget? Of komt dit voor rekening van 

Beemster buiten het toegekende budget om?    

 

 Deze kosten zijn op dit moment nog onderwerp van gesprek en zullen naar 

verwachting naar beneden worden bijgesteld. De kosten moeten in principe 

uit het budget worden betaald.  
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16 4 

WMO 

Heeft u de (financiële) risico’s in beeld van 

Breidablick/Odeon.   

Hierover vinden gesprekken plaats. Hierbij spelen (her)indicaties ook een rol, 

aangezien daarbij bekend wordt welke zorg eventueel geëxtramuraliseerde 

cliënten krijgen. Cliënten die intramuraal in een instelling verblijven, zullen 

vallen onder de Wlz.  

 

17 4 

WMO blz 37 

Uitvoeringsbudget 15K Euro. Hiervan wordt de 

communicatie en ICT betaald. Hoe hoog schat u de 

ICT in. Alleen het privacy - en gedeelde bestanden 

principe is al kostbaar. Liggen die ICT kosten bij 

P’rend en wat is de implicatie van deze uitvoering 

op onze samenwerkingsafspraken. 

De kosten voor communicatie en ICT komen voort uit nieuwe taken met 

betrekking tot de decentralisaties. Deze kosten vormen dan ook geen 

onderdeel van de samenwerkingsafspraken. De hoogte van de bedragen zijn 

nog niet bekend, aangezien nog sprake is van de implementatiefase en de 

werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Dit is onder meer ook afhankelijk van 

aanlevering van gegevens door het Rijk.  

 

18 Jeugd + WMO De aanbestedingen moeten ingediend zijn voor 1-

10-2014. Hoe houdt u grip/toezicht op onder-

aanbesteding aangezien dit invloed kan hebben op 

de door ons gewenste kwaliteit, de kosten en dus 

uiteindelijk de marge bij de hoofdaannemer.  

 

Geldt niet voor jeugd. Bij jeugd is er sprake van inkoop en niet van 

aanbesteding. 

Wmo: Er is nauw contact tussen de gemeenten en het regionale 

inkoopbureau. Dit wordt regionaal opgepakt. 

19 5 

Jeugd 

verordening 

Er wordt gesproken over een klankbordgroep van 

de raad. Wie zijn dit? En wat wordt hun opdracht en 

wie klankborden ze. 

 

De gemeenteraad van Purmerend heeft een klankbordgroep ingesteld. Bij het 

opstellen van het Beemster raadsvoorstel is deze zin per abuis blijven staan. 

De belofte om de de uitwerking van de onderwerpen in de nadere regels ook 

ter informatie aan de raad toe te sturen blijft staan. Mocht er behoefte zijn om 

dit  vooraf te bespreken kan er een avond gepland worden.  
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20 5 en 6 Wat is er in de 2 verordeningen aangepast a la  Des 

Beemsters en dus maatwerk op de standaard 

verordeningen van de VNG en/of P’rend? Of zijn dit 

sec de standaard verordeningen.   

 

 

Toevoeging griffier: deze vraag is 22 september 

door de VVD ingetrokken. 

De jeugdmodelverordening van de VNG is gebruikt als basis voor die van 

zowel Purmerend als Beemster. De uitwerking van de jeugdverordening van 

Beemster is hetzelfde als die van Purmerend. 

Veel van de verordening Wmo 2015 komt overeen met andere verordeningen. 

Een onderwerp waarop Beemster echter afwijkt, is de mantelzorg. Mantelzorg 

wordt georganiseerd op een manier die aansluit bij het Beemster veld en de 

nauwe contacten die er in Beemster tussen o.a. organisaties zijn. 

 

 

 


