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Thema 1 Heerhugowaard inclusief en zorgzaam
“wij ontwikkelen een nieuw integraal beleidskader sociaal domein. Dit
beleidskader is het fundament van de transformatie binnen het sociaal
domein. Om tot dit kader te komen zullen alle in- externe stakeholders
betrokken worden in meerdere sessies.”
Vraag 1: De cliënt staat centraal. Op welke wijze wordt de input van
cliënten meegenomen in het maken van een nieuw beleidskader?
Bij het organiseren van de ophaalsessies worden naast de
clientenadviesraad ook de inwoners en ervaringsdeskundigen betrokken.
B. Fintelman
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“Ontwikkelen van een effectief armoedebeleid”
Vraag 2: Hoe wordt exact het minimabeleid op effectief getoetst?
De evaluatie van de uitvoering van de Huygenpas in het kader van het
minimabeleid incl. klanttevredenheidsonderzoek geeft input. Maar de
effectiviteit wordt vooral meetbaar gemaakt met de herhaling van het
inkomenseffectonderzoek. Het inkomenseffectonderzoek dat over 2017
heeft plaatsgevonden (nul-meting )wordt herhaald in 2019 waarvan de
resultaten in 2020 worden verwacht.
B. Fintelman
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Vraag 3: Hoeveel procent van onze inwoners maken gebruik van de
schuldhulpverlening en bewindvoering? Op welke wijze wordt misbruik
binnen de schuldhulpverlening in kaart gebracht? En hoe worden inwoners
die in de schuldhulpverlening zitten voorgelicht over misbruik en waar ze dit
kunnen melden?
Het aantal klanten in schuldhulpverleningstrajecten in Heerhugowaard is
152. Daarnaast wordt er voor 383 klanten van HHW Bijzondere bijstand
verstrekt voor bewindvoeringskosten.
Dit zijn niet alle inwoners die onder bewind zijn gesteld. Niet iedereen heeft
namelijk recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.
Halte Werk informeert altijd bij de eerste gesprekken de mensen op hun
rechten en plichten. Ook op de website van Halte Werk wordt aandacht
besteed hoe om te gaan met bezwaren of klachten. Er zijn geen signalen
bekend over misbruik van schuldhulpverleningspartners.
Het aanwijzen van bewindvoerders geschiedt via de rechtbank. Ook in
geval van misbruik door bewindvoerders loopt dat via de rechtbank.
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Vraag 4: Wat verstaan we onder “verborgen armoede”, zijn er cijfers
hoeveel inwoners onder verborgen armoede vallen? Hoe brengt het college
verborgen armoede in kaart als dit verborgen is?
Met verborgen armoede bedoelen we de groep mensen waar het niet gelijk
zichtbaar wordt dat zij in armoede leven. Dit kunnen bijvoorbeeld ZZP-ers
zijn of mensen die net boven het minimum loon verdienen, maar toch
geldproblemen hebben of dreigen te krijgen. De gemeente heeft
momenteel geen cijfers, omdat dit een lastige doelgroep is om op te
sporen. De komende tijd gaan we echter onderzoeken hoe we deze
armoede beter in kaart kunnen brengen en kijken we of er eventueel
beleidsaanpassingen nodig zijn.
M.Stam
Vraag 5: Hoeveel procent sociale huurwoningen worden er bijgebouwd in
categorie 1 en 2? Hoe zit het met de huurprijzen ten opzichte van de
toeslaggrens?
Het college erkent het belang van nieuwbouw van sociale huurwoningen in
met name categorie 1 (momenteel tot €607). Met corporatie Woonwaard is
afgesproken om in 2019 ruimte te vinden voor 100 extra sociale
huurwoningen in categorie 1, waarvan minimaal 25% met een huur tot de
zogenoemde 'kwaliteitskortingsgrens' (momenteel €424). Vooral deze
laatste categorie is van belang voor woningzoekenden tot 23 jaar, omdat
deze jongeren geen aanspraak kunnen maken op Huurtoeslag als ze een
duurdere woning bewonen.
Naar aanleiding van de raadsmotie “Bereikbare woningen voor iedereen” is
met uw raad afgesproken om u jaarlijks in oktober via een
raadsinformatiebrief te informeren over de invulling die wij als college
geven aan deze motie. We hebben er rekening mee gehouden om u in de
komende raadsinformatiebrief van oktober specifieker te informeren over
de beoogde nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Antwoord

A. Valent
Vraag 6: Hoe ziet het college het voor zich om centrumwaard te verbinden
met het stadshart? Wordt er in centrumwaard geïnvesteerd om zo nog
meer kansen te geven aan ondernemers en inwoners in dit gebied?
Het college verwacht in het vierde kwartaal een voorstel aan de raad te
doen over het proces rond de te ontwikkelen gebiedsvisie Centrumwaard.
Daarin wordt duidelijk hoe het college de omwonenden, bedrijfsleven en
andere belanghebbenden wil betrekken bij de ontwikkeling.
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“Een nieuwe groenvisie wordt hiervoor opgesteld om het groenbeleid en
onderhoud te vernieuwen.”
Vraag 7: Hoeveel procent van onze bomen zijn ziek en hoe ziet het college
er op toe dat er voldoende diversiteit aan bomen wordt geplaatst om bij te
dragen aan biodiversiteit en ziekte zo veel mogelijk te voorkomen?
De onderzoeken naar de meest voorkomende boomziektes staan voor dit
jaar gepland. Het toepassen van meer diversiteit is niet alleen vanwege de
biodiversiteit, maar zeker ook vanwege de spreiding van de risico's op
boomziektes inmiddels gebruikelijk.
J. Does
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“De onderzoeken richten zich op het kwaliteitsvraagstuk, capaciteitbehoefte
en ontwikkeling op de lange termijn in relatie tot ontwikkelingen in de sport,
cultuur, uitvraag stakeholders.”
Vraag 8: heeft de gemeente in beeld hoe het staat bij onze sport
accommodaties voor mensen met een beperking, en werkt de gemeente
samen met verenigingen om mensen met een beperking juist de
mogelijkheid te geven om te sporten?
Met de aanschaf van de app Ongehinderd is het gemeentelijk vastgoed,
inclusief sport, getoetst op toegankelijkheid. De informatie over de
toegankelijkheid is ontsloten via een app.
Eind 2019 wordt geanalyseerd of aanpassingen in het gemeentelijk
vastgoed wenselijk zijn en wordt samen met ervaringsdeskundigen ook in
bredere zin nagedacht over hoe wij verder willen werken aan een
toegankelijk en gastvrij Heerhugowaard. In 2020 wordt hier verder invulling
aan gegeven.
Om mensen met een beperking de mogelijkheid te geven om te sporten,
werkt de gemeente samen met verenigingen. Dit gebeurt via het regionaal
samenwerkingsverband Stichting Aangepast Sporten en Heerhugowaard
Sport NV. De infrastructuur op het gebied van aangepast sporten heeft een
landelijke dekking. Zie hiervoor www. unieksporten.nl. Tevens is hiervoor
een gebruiksvriendelijke app beschikbaar.
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Vraag 10: Waarom staat er niets in de kadernota omtrent aanpak
zwerfafval?
Voor de aanpak van zwerfafval is niets opgenomen, aangezien er op dit
moment geen beleidsmatige of kaderstellende vragen dan wel
aanpassingen zijn.
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Vraag 31: Ziet de gemeente kansen om te onderzoeken naar behoefte van
inwoners om via het openbaar vervoer makkelijker en sneller te kunnen
reizen tussen Heerhugowaard en Langedijk?
De eerder bestaande door Connexxion uitgevoerde openbaar
vervoerverbinding tussen Langedijk en Heerhugowaard is opgeheven. Wij
hebben u eerder dit jaar geïnformeerd over de gesprekken die wij gevoerd
hebben met verschillende partijen over de invoering van een buurtbus (RIB
Bij19-059). Eind augustus gaat de buurtbus daadwerkelijk rijden en doet
naast Langedijk ook het bedrijventerrein Zandhorst aan.
Gezien deze ontwikkeling achten wij een behoefteonderzoek niet van
toegevoegde waarde.

