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Aan het College,

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.”
Pag.22
Vraag 1: De cliënt staat centraal. Op welke wijze wordt de input van cliënten
meegenomen in het maken van een nieuw beleidskader?
“Ontwikkelen van een effectief armoedebeleid” pag.22
Vraag 2: Hoe wordt exact het minimabeleid op effectief getoetst?
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?
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?

Thema 2 Duurzaam wonen in Heerhugowaard
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?

Thema 3 Bereikbaar Heerhugowaard
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?
“Een nieuwe groenvisie wordt hiervoor opgesteld om het groenbeleid en onderhoud te
vernieuwen.” Pag.26
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?
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Thema 4/5 Heerhugowaard goed beheerd

“De onderzoeken richten zich op het kwaliteitsvraagstuk, capaciteitbehoefte en
ontwikkeling op de lange termijn in relatie tot ontwikkelingen in de sport, cultuur,
uitvraag steakholders.” Pag.28
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?

Overige vragen:
Vraag 10: Waarom staat er niets in de kadernota omtrent aanpak zwerfaval?
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?

Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
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Antwoord van het College
Inleiding
< begin met een korte inleiding, zo mogelijk verwijzend naar de inleiding bij de vragen >
Antwoorden
< Geef per vraag kort en duidelijk antwoord. Hou de nummering van de vragen aan >
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