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Samenvatting:
De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar de

uitvoering van de Wmo 2015 in beide gemeenten. Dit vanuit de hoofdvraag of dit heeft geleid

tot een doelmatige en doeltreffende toegang tot maatschappelijke ondersteuning.
De observaties en aanbevelingen uit het rapport en de reactie hierop vanuit het college zijn

aan het begin van het rapport opgenomen. ln het hierop volgende nawoord gaat de

rekenkamercommissie hierop in.

Het college van Beemster heeft besloten zich voor dit onderzoek aan te sluiten bij de

bestuurlijke reactie vanuit het college van Purmerend. Er is daarom geen aparte bestuurlijke

reactie vanuit Beemster.
Het rapport is op 20 januarijl. door de rekenkamercommissie gepresenteerd en toegelicht aan

de raads- en commissieleden van de beiden gemeenten. Daarbijwas gelegenheid om het
gesprek hierover met elkaar aan te gaan en tot het stellen van technische vragen aan o.a.

medewerkers van de ambtelijke organisatie.
De rekenkamercommissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen.
Het rapport ligt nu voor bij de beide gemeenteraden om een besluit te nemen over de

aanbevelingen.

Ondenrerp:
Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar de

uitvoering van de Wmo 2015"
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Middenbeemster, 2O ianuari 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar de

uitvoering van de Wmo 2015 in beide gemeenten. Dit vanuit de hoofdvraag of dit heeft geleid

tot een doelmatige en doeltreffende toegang tot maatschappelijke ondersteuning.
De observaties en aanbevelingen uit het rapport en de reactie hierop vanuit het college zijn

aan het begin van het rapport opgenomen. ln het hierop volgende nawoord gaat de

rekenkamercommissie hierop in.

Het college van Beemster heeft besloten zich voor dit onderzoek aan te sluiten bij de

bestuurlijke reactie vanuit het college van Purmerend. Er is daarom geen aparte bestuurlijke

reactie vanuit Beemster.

De rekenkamercommissie doet in het rapport de volgende aanbevelingen:
1. Actualiseer het Wmo beleidsplan.
2. Ontwikkel communicatie instrumenten voor kwetsbare doelgroepen.
3. Ovenrueeg of het sturen op zorg in natura wenselijk is.

4. lnformeer over mogelijkheid cliëntondersteuning.
5. Ontwikkel betere ondersteuning mantelzorgers.

Het rapport ligt nu voor bij de beide gemeenteraden om een besluit te nemen over de

aanbevelingen.
De commissie Samenleving van de gemeente Purmerend behandelt dit rapport ook in
februari.

Na vaststelling van de aanbevelingen beoordeelt de rekenkamercommissie na een bepaalde
periode (meestal twee jaar) wat er met de aanbevelingen is gedaan.

Voorstel:
Kennis nemen van het rapport en een besluit nemen over de aanbevelingen

het raadspresidiu

A.J.M. van
voorzitter

Biilaqen:
- raadsbesluit
- rapport rekenkamercommissie

an

1 Het bij dit voorstel behorende raadsbesluit vooziet erin dat de raad de aanbevelingen overneemt.

blz. 2 van 2



Registratienummer: 1 500447
Ondenuerp: Rapport rekenkamercommissie, onderzoek uitvoering Wmo 201 5

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar
het woonbeleid" van december 2019,

BESLUIT:

A. Neemt kennis van het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster
"Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 2015".

B. Neemt de aanbevelingen van dit rapport over te weten:
1. Actualiseer het Wmo beleidsplan.
2. Ontwikkel communicatie instrumenten voor kwetsbare doelgroepen
3. Ovenrveeg of het sturen op zorg in natura wenselijk is.

4. lnformeer over mogelijkheid cliëntondersteuning.
5. Ontwikkel betere ondersteuning mantelzorgers.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 11 februari 2020.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


