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Titel/onderwerp
Reactie ingekomen stuk NVVK ‘Oproep middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening’ –
toezeggingenlijst punt 914
In een brief van 16 juli 2020 brengt de Nederlandse koepelorganisatie voor schuldhulpverlening het
effect van de coronacrisis op de financiële hulpverlening van gemeentes onder de aandacht. Zij
roepen op om de komende jaren hier genoeg middelen voor vrij te maken.
We hebben in de begroting 2021 voorgesteld de budgetten voor schuldhulpverlening en
(kinder)armoedebeleid in tact te houden. Hiernaast is de verwachting dat we in ieder geval komend
jaar, en hopelijk daarna, extra middelen van het Rijk ontvangen op deze onderwerpen. Dit geld
zetten we ook hierop in. We zetten in op goede monitoring, om zo bijtijds in te kunnen spelen op
een eventuele stijging van het aantal aanvragen.
In het nieuwe regionale kaderplan Schuldhulpverlening, dat begin 2021 aan de raad aangeboden
wordt, richten we ons ook op nieuwe doelgroepen zoals jongeren en flexwerkers.

Titel/onderwerp

Wegvallende activiteiten als gevolg van verhuizing Sorghvliet in Andijk
Aanleiding: Omring heeft in 2019 aangegeven dat locatie Sorghvliet in september 2020 gaat
verhuizen. Hiermee vervallen voor de bewoners van de in- en aanleunwoningen voorzieningen, waar
zij gebruik van maakten. Omring heeft samen met de opbouwwerkers van gemeente Medemblik het
vraagstuk rondom de wegvallende maaltijdvoorziening en activiteiten voor deze groep bewoners
opgepakt.
Aanpak: Omring en de opbouwwerkers hebben samen met de bewoners gezocht naar nieuwe
mogelijkheden en oplossingen. In individuele gesprekken met 30 inwoners, is in april gekeken waar
de behoefte lag op het gebied van activiteiten en maaltijdvoorziening. Vervolgens zijn de resultaten
daarvan met de groep bewoners gedeeld en is een nieuw aanbod uitgewerkt.
Resultaat: Verschillende vormen van maaltijdvoorzieningen zijn aangereikt, variërend van sociaal
eetcafé in Het Dorpshuis, maaltijden via de Omring pas, tot aan versbereide maaltijden door de
slager. Gebleken is dat alle bewoners hier inmiddels hun weg in gevonden hebben. Bij bewoners
waar twijfel was of ze in staat waren dit goed te regelen, heeft Opbouwwerk en Sorghvliet actief
contact gehouden om er zeker van te zijn dat iedereen een eigen maaltijdvoorziening heeft geregeld
per 1 september 2020.
Voor een oplossing voor de wegvallende activiteiten, is verbinding gemaakt met het aanbod van Het
Dorpshuis. De bewoners van de in- en aanleunwoningen zijn op de hoogte welke activiteiten daar
worden aangeboden en er is ruimte om ook zelf met initiatieven te komen. De weg naar het
dorpshuis is gelegd via een geslaagde bingo middag voor de hele groep, georganiseerd door de
gemeente en Omring. De bingo wordt nu maandelijks georganiseerd door het dorpshuis.
Verder blijven de opbouwwerkers met de ouderenbonden, de Zonnebloem en WonenPlus in contact
om het aanbod dat er nu is, nog meer passend te maken aan de behoefte van de bewoners van de in
en aanleunwoningen.

Gezondheidsbeleid, relatie investeringen en resultaten
Tijdens de raad van 3 september is er een ingekomen stuk besproken: jeugdmonitor GGD.
Er volgde een vraag vanuit PWF aan het college om een informatienota op te stellen over
de relatie van investeringen en resultaten op het gebied van gezondheid. Eind 2020 starten
wij met het opstellen van het nieuwe gezondheidsbeleid. De verwachting is dat het college
dit aan het eind van Q2 2021 ter besluitvorming voorlegt aan de raad. De evaluatie van het
voorgaande beleid nemen we hierin mee. In de evaluatie gaan we in op de investeringen
en resultaten van het huidige gezondheidsbeleid.

Gymonderwijs en Corona
Wij informeren u over gymonderwijs en Corona. In de voorgaande en huidige
noodverordening moeten kleedkamers bij gymzalen dicht. Het is gebleken dat een aantal
scholen in onze gemeente hierdoor problemen ondervindt. Zij geven aan dat het sluiten
van kleedkamers hun beperkt in het geven van gymonderwijs. Wij begrijpen de
problematiek maar we moeten ons ook houden aan de noodverordening. De enige
mogelijkheid is het vragen van een ontheffing. Daarom bereiden we op dit moment een
brief voor aan de Veiligheidsregio waarbij wij voor dit vraagstuk een ontheffing aanvragen.
HVC
HVC is van plan om het onbemande afvalbrengstation in Zwaag tijdelijk ook op zondag te
openen ivm coronadrukte.

