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Datum: 4 november 2016 

Aan: Leden van de gemeenteraad 

Van: wethouder B.O.B. Haitsma 

Onderwerp: Openstaande vragen uit commissie bestuur en middelen over de begroting 2017 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Bij de behandeling van de begroting 2017 in de commissie bestuur en middelen op 24 oktober jl. is 

toegezegd de openstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. Bijgaand ontvangt u onze antwoorden. 

 

Graag de formele versus informele hulp en ondersteuning verhelderen. 

 

Het project Formele versus informele hulp & ondersteuning wil een bijdrage leveren aan het versterken 

van de zelfredzaamheid en de eigen kracht. In dit project ontwikkelen professionals een werkwijze om 

zoveel mogelijk het gezin en de omgeving te versterken en waar nodig en mogelijk vrijwilligers in te zetten, 

zodat professionele hulp in overleg met het sociaal wijkteam kan worden beperkt of beëindigd.  

 

Wat is de stand van zaken wachtlijsten bij GGZ? 

 

Behandelingen jeugd-GGZ zijn individuele voorzieningen die altijd door  (hoog) specialistische 

professionals worden uitgevoerd. Er is voor jeugd bij een aantal aanbieders basis- en specialistische GGZ 

gecontracteerd en op dit moment zijn er geen signalen van wachtlijsten. Alleen als een cliënt de voorkeur 

geeft aan een bepaalde behandelaar kan het voorkomen dat de behandeling niet direct kan starten. Indien 

nodig zetten de arts of het wijkteam professionele begeleiding in als individuele voorziening in het gezin en 

alleen als dat mogelijk en verantwoord is wordt afgeschaald naar eigen kracht / vrijwilligers / 

mantelzorgers.  

 

Wat valt onder laagdrempelige zorg? 

 

Laagdrempelige algemene voorzieningen zijn voorzieningen waarvoor geen indicatie en beschikking nodig 

zijn. Bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk en opvoedondersteuning.   

 

Hoe wordt het wijkteam verbeterd en versterkt? En wat gaat dat kosten? 

 

De medewerkers van het wijkteam ervaren een zeer hoge werk- en mentale druk als gevolg van de  

beantwoording van hulpvragen van vele Helderse probleemgezinnen met zware problematiek. Het 

afgelopen jaar zijn er zware crisissen behandeld die een grote impact op ons personeel hebben. 

Geconstateerd is dat de bezetting van het wijkteam tekort schiet om de werkzaamheden te kunnen 

verrichten. Om die reden willen wij de gedragsdeskundige een volledige aanstelling geven en willen wij de 

uren van de tijdelijke extra krachten opnemen in de formatie. 

Wij verwachten wel dat door de ingezette verbetering van werkprocessen en aanpassing van werkwijzen 

uiteindelijk de werkdruk, bij een gelijkblijvende hulpvraag vanuit de Helderse inwoners, kan afnemen. 

Kosten zijn € 155.000,00 structureel. 

 

Wanneer komt de digitale sociale kaart? 

 

Het geldkompas wordt uitgebreid tot integrale zorgwijzer. De ingangsdatum valt in het eerste kwartaal van 

2017. 

 

Hoe ver is de uitvoering van de motie scootmobiels? 

 

De leverancier van de scootmobiels heeft een plan uitgewerkt om een training te verzorgen voor 

bestuurders van scootmobiels. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het oefenen van praktische 

vaardigheden om het gebruik van de scootmobiel te optimaliseren en er wordt informatie verstrekt over de 

verkeersregels die gelden voor scootmobielgebruikers. Gestreefd wordt eind november te starten met het 

programma dat doorloopt tot eind februari 2017.   

 



 

 

Niet uitgekeerde gelden wtcg en CER in 2015 was ruim 6 ton. Dit jaar bijna 8 ton. Gaan we deze gelden 

alsnog besteden? 

 

De rijksoverheid heeft in 2015 de wtcg/cer-bijdragen over het jaar 2014 uitbetaald. Wij hebben naast de 

bijdrage van de rijksoverheid in 2015 niet een extra of andere bijdrage verleend. Vanaf 2016 hebben wij 

ten laste van de voormalige wtcg/cer-middelen de premiebijdrage in de ziektekosten verhoogd van € 18,00 

naar € 30,00 per maand en de compensatie van het verplichte eigen risico van € 100,00 naar € 165,00 per 

jaar. Ook wij hebben overwogen dat het noodzakelijk is om de doelgroep van de vm. wtcg/cer-regeling van 

het rijk extra tegemoet te komen in de hogere kosten die deze doelgroep heeft als gevolg van ziekte of 

handicap. Nog dit jaar zal dat leiden tot de toekenning van een extra financiële compensatie. Wij 

informeren u daarover met de brief RI16.0130. De onderbesteding van de middelen uit 2015 wordt door de 

al uitgevoerde en nu in gang gezette maatregelen sterk gereduceerd. 

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot innovaties rondom Participatiewet? 

   

In de afgelopen periode zijn met diverse nieuwe partners afspraken gemaakt over de re-integratie van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard zijn wij steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden 

om mensen aan het werk te krijgen. In een tweetal bijeenkomsten van de gemeenteraad is gesproken over 

de experimenteerruimte in de Participatiewet. Dit heeft niet geleid tot meerderheidsopvattingen aangaande 

een koerswijziging. 

 

Subsidie i.v.m. organisatiekosten etnische minderheidsgroep die een rol wil vervullen bij 

arbeidsbemiddeling van vluchtelingen e.d.? 

 

Voor de arbeidsintegratie van vergunninghouders heeft de gemeente een overeenkomst met 

Vluchtelingenwerk Noordwestholland. In samenspraak met Texel, Hollands Kroon en Schagen wordt 

zoveel als mogelijk integraal gewerkt om vergunninghouders richting arbeidsmarkt te bemiddelen. Ook het 

werkgeversservicepunt wordt hierbij betrokken. Op zichzelf staande initiatieven voor sub-doelgroepen 

kunnen helpen en worden door ons ondersteund door deze initiatieven te verbinden met al bestaande 

initiatieven die uitgevoerd worden door en bij andere organisaties. 

 

Nog geen zicht op armoedebeleid, wel Lessen in geluk? Als overheid niet mee bemoeien. 

 

Het uitgangspunt is dat de inwoners van Den Helder in principe zo gelukkig en zelfredzaam mogelijk zijn. 

Een belangrijk aspect voor het gemeentebeleid is de gerichtheid op sociale investering en activering. Dat 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk en de mate van zelfredzaamheid van de betrokkenen. 

Daarnaast faciliteren wij de interesse die door het ‘onderwijs’ is getoond in dit onderwerp. 

Doelen van de Lessen in geluk zijn:  

 Leerlingen anders leren kijken naar wat van waarde is in hun leven, teneinde meer geluk te ervaren. 

 Stimuleren van de eigen kracht van leerlingen. 

 Kansen van leerlingen laten toenemen, nu en in de toekomst, zodat zij meedoen in de samenleving. 

 

Bewindvoeringskosten. Hollands Kroon en Schagen voeren dit weer zelf uit. Tafelgesprekken leveren veel 

op. Schuldproblemen staan niet op zichzelf. Hoe gaat Den Helder hiermee om? 

 

Schuldhulpverlening en bewindvoering zijn een laatste redmiddel. Ons beleid zal steeds meer gericht 

worden op het voorkomen van uitzichtloze situaties. Mocht een persoon of gezin toch in problemen komen, 

dan blijven wij onze verantwoordelijkheid nemen. De wijze waarop wij dat doen toetsen wij regelmatig aan 

effectiviteitsnormen. Wij gaan dat in het kader van het armoedebeleid opnieuw doen en betrekken daar 

nadrukkelijk de variant “zelf doen” ook bij.  

 

Waar zijn de tienerkamers in Nieuw-Den Helder en Visbuurt? 

 

In Nieuw-Den Helder wordt de tienerhuiskamer succesvol gerund door vrijwilligers in het MFC Het 

Wijkhuis.  

In de Visbuurt zal de tienerhuiskamer vanaf half november 2016 een doorstart kennen in de 

Maranathakerk. De tienerhuiskamer zal daar, met ondersteuning van MEE & de Wering, onderdak bieden 

aan de jongeren in de Visbuurt.   

 

Esdégé Reigersdaal niet in begroting innovatiethema formele versus informele zorg? 

 

Aan Esdégé Reigersdaal is in 2016 een subsidie verleend voor de uitvoering van dit innovatiethema. Deze 

subsidie is ten laste gebracht van het innovatiebudget jeugd dat in de begroting is opgenomen. 

 



 

 

Is de uitkering vluchtelingen al bekend? 

 

De hoogte van de bijdrage verhoogde asielinstroom wordt bepaald op basis van het aantal statushouders 

dat binnen onze gemeente is gehuisvest. Per statushouder wordt € 4.430 vergoed. Voor het 1
e
 halfjaar 

2016  komt dit uit op een bedrag van € 300.000. Ieder half jaar wordt de bijdrage per gemeente bepaald. 

 

Geen geld steken in lessen in geluk 

 

Zie ook beantwoording hierboven 

 

Aanleiding is:  

 Najaar 2015: motie aangenomen door de gemeenteraad van Schagen om het onderwijs te stimuleren 
de gratis Lessen in geluk in het onderwijsprogramma op te nemen. 

 November 2015: In het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein is de afspraak gemaakt 
de methodiek “Lessen in geluk” te agenderen voor een regionaal overleg met onderwijs. 

 December 2015: Een presentatie van “Lessen in geluk” aan portefeuillehouders en bestuurders van 
het onderwijs is aanleiding de methodiek op (een aantal) scholen in het voorgezet onderwijs en op 
regionaal niveau toe te passen. 

 
Het plan van aanpak Sociale innovatie met daarin het thema “Onderwijs- lessen in geluk” is in het  
voorjaar 2016 besproken in de raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling en daar naar onze beleving 
positief ontvangen.  

 

Waar blijft uitvoering motie onderzoek eenzaamheid ouderen?  

 

Tijdens de presentatie van de stand van zaken Sociale Innovatie voor de raadscommissie MO van 10 

oktober jl. is uitgebreid informatie gegeven over o.a. het onderzoek naar eenzaamheid van ouderen en de 

mogelijke verbinding van de uitkomsten van dit onderzoek met de transformatieopgave. 

U wordt over de voortgang van de uitvoering van de motie ook geïnformeerd via brief RI16.0123. 

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot Respijtbedden? 

 

Het ingetrokken amendement A7.13 van 10 november 2015 (fractie VS) en andere moties/amendementen 

over het onderwerp "respijtzorg" (A10.10 van 6 nov 2014) zijn aanleiding voor en worden betrokken bij een 

bijeenkomst over dit onderwerp in het voorjaar van 2017. De organisatie hiervan gebeurt door het 

Mantelzorgcentrum. 

Zie ook brief RI15.0145. 

 
blz. 11; bij lokale heffingen wordt 929000 euro opgevoerd. Past dit in de nieuwe parkeervisie?  
 

Het bedrag komt uit de Infographic  voorin.  

Het bedrag dat genoemd wordt, is door de raad bij de behandeling van de kadernota verlaagd met € 

205.000 als onderdeel van het nieuwe beleid. Deze verlaging is opgenomen in de eerste 

begrotingswijziging. De totale geraamd opbrengst na de eerste wijziging wordt dan € 724.000. Deze 

beleidswijziging en het bijbehorende aangepaste budget passen binnen de nieuwe parkeervisie. 

 
blz. 73; Wat bedoeld het college precies met "het herijken van de gestelde doelen als het budget niet 
toereikend is"? Gaan we dan onder het kwaliteitsniveau "basis" zakken? 
 
Het college gaat er van uit dat met de beschikbare middelen het niveau basis gehandhaafd kan blijven. Dit 
vraagt wel de nodige flexibiliteit en innovatie in de aanpak om dit effectief te kunnen doen. Wanneer dit in 
de praktijk onvoldoende haalbaar blijkt, komt het college naar aanleiding van de bevindingen met 
voorstellen naar de raad om aanpassingen in het beleid voor te stellen. Wat het precieze effect daarvan 
zal zijn valt nu nog niet te zeggen. 
 
blz. 94; De GGD is in de stresstest oranje/rood, kunnen zij de afgesproken taken wel uit blijven voeren? 
 

De GGD wordt door de gezamenlijke gemeenten bekostigd voor de uit te voeren taken, gebaseerd op de 

door hen ingediende begroting. De GGD heeft net als elke organisatie te maken met mee- en tegenvallers 

die opgevangen moeten worden met aanpassingen in de bedrijfsvoering. De portefeuillehouder die deel 

uitmaakt van het bestuur van de GGD deelt de zorg van GroenLinks en volgt in het bestuur de 

ontwikkelingen daarom nauwgezet zowel op het kunnen uitvoeren van de aan de GGD toegewezen taken 

als het financieel kader waarbinnen dat moet plaatsvinden. 

 


