Forumavond 28 mei 2019
Forum 1A - Beantwoording technische vragen
1. Opening
-2. Besluitenlijsten forumvergadering 16 april 2019
-3. Actie- en toezeggingenlijst

Nr
1.

2
3.
4.
5
6
7

GroenLinks
Vraag
-T-06: Langedijk heeft zich (nog) niet
aangesloten bij de DECRA .
Wat zijn de overwegingen om al dan
niet aan te sluiten?
Wat zijn eventuele alternatieven?
Toegezegd is dat het college hierover
nog een college-besluit zal nemen.
Vervolgvraag: wanneer zal dat besluit
door het college genomen worden?
-T-35: wat is de status? Niet beantwoord
-T-63: wat is de status? Niet beantwoord
-T-01: zijn er ontwikkelingen? Niet beantwoord
-T-111: wat is de status?
-T-121: wat is de status?

Antwoord

Het collegebesluit hierover is nog in voorbereiding.
Een besluit wordt voor het zomerreces verwacht.

Deze vraag is beantwoord 03-10-18. Zie bijlage
HHW heeft een breed sociaal plein en heeft het onderwerp
eenzaamheid daar ondergebracht.

27 moties en vragen hebben nog geen
plandatum kunnen deze voor de volgende vergadering ingevuld worden?
Niet beantwoord en bovendien zijn in
de actie- en toezeggingenlijst geen
plandata toegevoegd.

4. Afdoening ingekomen stukken aan de raad

1.

ChristenUnie
IS B01: E-mail van B.B. d.d. 02052019
inzake Landbouwgif. Deze brief is specifiek gericht aan de ChristenUnie ter beantwoording.
Vraag: Wat is de reden dat voorgesteld
wordt deze brief in handen te stellen van
het college ter advisering? Graag uw
toelichting.

Deze brief is abusievelijk in handen gesteld van het college
ter advisering.

Kleurrijk Langedijk
1
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Nr.
1.
2.

Vraag
E10: hoe is deze brief afgehandeld?
E14: hoe wordt de JeugdzorgPlus verder
gemonitord? Hoe worden de raden hierover in de (nabije) toekomst geinformeerd?

Antwoord
Zie bijlage
Het contractmanagement en betrokkenen voeren regelmatig
gesprekken met de JeugdzorgPlus aanbieders en informeren de raden hierover via de raadsmemo’s. Daarnaast is
afgesproken dat de achttien gemeenteraden twee keer per
jaar in juli/augustus en januari/februari specifiek geïnformeerd worden over de stand van zaken voor wat betreft de
inkoop doelstellingen.
Dit geldt ook voor de inspecties die toegezegd zijn door de
Inspectie van Onderwijs en Gezondheidzorg en Jeugd. Overigens zijn de inspectierapporten openbaar en kunt u inzien
via www.onderwijsinspectie.nl en www.igj.nl
Tevens zijn op 5 juli 2019 de raadsleden van alle 18 NHN
gemeenten uitgenodigd om de Antonius locatie te bezoeken.

GroenLinks
Nr.
1

2

3

Vraag
Ingekomen stukken vorige vergadering:
-D4 herontwikkeling Vrone
Zal dit onderwerp ook nog op de agenda
van de raad komen als een bespreek
en/of beslispunt?
Gegeven antwoord; Uiteraard! Zie ook de
tekst onder NB in de toegezonden memo.
Vervolgvraag: wanneer?
Ingekomen stuk nr. E 14
Uit berichten in de Alkmaarse Courant
menen wij begrepen te hebben dat de
rechter ook in een tweede aan haar
voorgelegde casus Horizon in het ongelijk heeft gesteld.
1 Kunnen wij de uitspraak hierover van u
ontvangen?
2 Waarom worden de raden hiervan niet
op de hoogte gesteld?

Ingekomen stuk nr. E 16
Op 27 maart j.l. Is een bijeenkomst `de
Speelruimte` georganiseerd voor bewoners, ondernemers en verenigingen.
Vragen:
1 Hoe zijn de deelnemers hiervan geselecteerd? Wie heeft deelgenomen?

2 Welke maatschappelijke organisaties
zijn betrokken?
3 Kunnen wij het verslag van deze bijeenkomst ontvangen?

Antwoord

1 Een uitspraak waarin Horizon in het ongelijk wordt gesteld
bestaat niet. Wel heeft de Kinderrechter in een specifieke
situatie een (tweede) jeugdige rechtstreeks geplaatst in
Transferium. Deze uitspraak kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl, onder de zoekterm:
ECLI:NL:RBNHO:2019:3633.
2 De raden worden zeer regelmatig per raadsmemo op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de JeugdzorgPlus, niet over individuele casussen. Op korte termijn
komt er een nieuwe memo uw kant op met daarin een toelichting op waarom een aantal jongeren in Transferium verblijft.

Voor deelnemers zie de bijlage.
De deelnemers zijn geselecteerd op basis van de verbondenheid met het gebied. Zo zijn de ondernemers uit het
gebied, verenigingen betrokken bij het gebied en personen
wonend in het gebied uitgenodigd. Bij de inloopbijeenkomsten die in juni worden gehouden zijn voor alle geïnteresseerden bedoeld evenals de afrondende bijeenkomst in juli.
Zie in de bijlage de deelnemerslijst. In de app geplaatst
achter het wachtwoord
Zie in de bijlage het verslag van de bijeenkomst. In de app
2
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geplaatst achter het wachtwoord.

5. Mondelinge mededelingen vanuit de commissie sociaal
--

6. Bestemmingsplan De Kieft

1.

Nr.
1.

Hart voor Langedijk / D66
In de memo zienswijzen staat dat de
Antwoord: De verslagen zijn achter het wachtwoord in de
gespreksverslagen bijgevoegd zijn, terwijl app toegevoegd.
deze dat niet zijn. Waar zijn de gespreksverslagen?

Kleurrijk Langedijk
Vraag
Reactienota:
hebben reclamanten nadat uw college
een besluit heeft genomen op 7 mei jl
bericht gehad over behandeling bestemmingsplan en de reactienota ontvangen?
Zo nee waarom niet? Zo ja ontvangen wij
gaarne de bewijzen etc?

Antwoord
Antwoord: Zienswijzenhebbenden zijn geïnformeerd. Bijgaand treft u de uitgaande brief aan. Tevens zijn de bewoners van de Kieft 2, 6 en 8, als meest actieve buren, op 17
mei reeds geïnformeerd via de mail. Ook deze mail treft u in
de bijlage.

Rondom deze ontwikkeling is al een
enorme parkeerdruk door de sportvereniging Vrone. Tijdens de fusiebijeenkomst in de Geist is door bewoners van
de Reigerlaan hier al over gesproken.
Deze ontwikkeling verhoogt de parkeerdruk. Hoe gaat u dat echt oplossen?

Antwoord: de gemeente heeft de nota Parkeerbeleid vastgesteld. Hierin zijn de normen voor parkeren opgenomen.
Ontwikkeling Kieft gaat over 3 vrijstaande woningen, waarvoor een norm wordt aangehouden van 2,2 parkeerplaatsen
per woning. Omdat het om 1 ontwikkeling gaat dienen deze
opgeteld te worden en zijn dat er dus 6,6. Derhalve dienen
er 7 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Per woning
worden 2 parkeerplaatsen op eigen erf gerealiseerd. De 7e
plek wordt, op kosten van initiatiefnemer, aan de A.V.H.
Destreelaan gerealiseerd. Tevens is het zo dat: ‘Bij de beoordeling of een bouwplan in voldoende parkeergelegenheid voorziet om in de parkeerbehoefte ervan te kunnen
voorzien, moet volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling
alleen rekening worden gehouden met de toename van de
parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het
bouwplan. Een eventueel bestaand tekort kan als regel buiten beschouwing worden gelaten.’

Blz 24: ontwikkelkosten van de 4 huidige
bewoners (bestraten, verlichting, riolering) zijn door de 4 bewoners betaald. Nu
lift deze ontwikkeling hierop mee. De
twee oostelijkste woningen waren immers niet en nooit mogelijk geweest als
niet de voormalige taugekwekerij met
adres aan de Destreelaan vervangen
was door straat De Kieft met 4 woonhuizen. Waarom ook niet meebetalen? Wat

Antwoord: Wij kunnen de kosten die in het verleden zijn
doorberekend aan de bewoners van de Kieft, niet verhalen
op initiatiefnemer. Initiatiefnemer is wel verplicht alle kosten
die verbonden zijn met het bouwplan zowel in het plangebied als in de openbare ruimte, te voldoen. Voor wat betreft
de Westrand is er geen sprake van freeridership in dit project. De gemeentelijke kosten (waaronder herinrichting
openbaar gebied, plankosten, bestemmingsplanaanpassing)
t.b.v. de geplande woningbouw langs de Gedempte Veert
zal immers verzekerd zijn middels de nog af te sluiten ante3
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2.

3.

4

betekent dit voor “meelifters” aan de
Westrand Sint Pancras (Gedempte
Veert)? Kunnen die met dit voorbeeld in
de hand straks ook gratis ontwikkelen en
gebruik maken van de door anderen
betaalde riolering/herinrichting etc?

rieure overeenkomst tussen gemeente en coöperatie Gedempte Veert en middels een nog in procedure te brengen
exploitatieplan voor alle te bebouwen percelen langs de
Gedempte Veert. Hiermee is het gemeentelijk kostenverhaal
verzekerd conform de door de raad vastgestelde kostenverdeling d.d. 13 december 2016. Wat dat aangaat zijn de twee
projecten niet met elkaar te vergelijken.

Memo participatie
Op 17 juli 2018 heeft u bewoners uitgenodigd etc. ……..een verslag is bijgevoegd. Echter wij troffen niets aan en in
de oplegnotitie staat ook niet dat we dit
vertrouwelijk in moeten zien bij griffie.
Gaarne ontvangen wij dit verslag cq vragen om dit (vertrouwelijk) bij onze stukken te plaatsen? Idem verslag 11 september 2018? Idem gesprek met mediator op 16 oktober 2018.
Pagina2: u stelt dat initiatiefnemer er op
gewezen is contact op te nemen. Hoe
heeft u dat getoetst?
Regels:
In de memo zegt u dat u 3 meter vanaf
de erfgrens als toelaatbaar acht. Vervolgens lezen we in de Regels dat het niet
minder dan 2.5 meter mag bedragen. Is
het nu 3 of 2.5? waarom wijken deze
teksten van elkaar af en zijn de regels en
wat gezegd wordt niet een duidend?
Bijlagen bij toelichting:
Pagina 37: lag de akkerweg…….dit moet
zijn de Achterweg. Overigens na 1 van
de 4 herindelingen is afgesproken dat de
Achterweg nog zo genoemd wordt in het
gedeelte wat 100 meter verderop in Alkmaarse deel ligt. Dat is nog steeds zo.

Antwoord: De verslagen zijn achter het wachtwoord in de
app toegevoegd.

Pagina 75: aanleiding van het bodemonderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wanneer is voor welk
van de drie of alle drie huizen een omgevingsvergunning aangevraagd?

Antwoord: Eveneens gaat het hier om een ondersteunende
bijlage t.b.v. het bestemmingsplan. Het onderzoek is gemaakt door een derde partij en betreft een verkenning die
zowel voor aanvragen om Omgevingsvergunning als voor
bestemmingsplannen gebruikt kan worden. In dit geval bedoeld voor het bestemmingsplan, aangezien er voor geen
van de drie woningen nog een aanvraag om Omgevingsvergunning is ingediend.

Antwoord: Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te
worden gerealiseerd. In principe houden we, bij het bepalen
van de bouwvlakken, rekening met een afstand van 3,00
meter tot de erfgrens. In dit geval wordt hier vanwege
zienswijzen van afgeweken en is het maatwerk geworden.
Uw opmerking is terecht en de betreffende regel zal worden
geschrapt.
Antwoord: Het gaat hier om een bijlage, die als ondersteunend onderdeel bij het bestemmingsplan zit. Tevens is het
een rapport van een derde partij. De gegeven opmerking zal
doorgegeven worden aan deze partij.

7. Jaarstukken RUD NHN

1.

Hart voor Langedijk / D66
In het raadsvoorstel wordt een zienswijze Met een demografisch onderzoek van de organisatie ontingediend over het aannemen van 11
staat er inzicht in opbouw en samenstelling van de organitrainees voor 1.5 jaar. Waarom moet het
satie waardoor dit soort keuze beter onderbouwd gemaakt
aannemen van trainees demografisch
kunnen worden.
onderbouwd zijn?
Als dat niet gebeurt en er vloeien -vanwege vergrijzing en/of
4
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verloop- minder mensen af dan ontstaan er minder plaatsingsmogelijkheden en vormen de trainees een financiële
risico.

8. Jaarstukken VRNHN

Nr.
1.

Dorpsbelang Langedijk
Vraag
Ook wordt er door de VR NHN samengewerkt om alcoholvergiftiging bij jongeren te voorkomen.
Vraag:
Op welke wijze wordt daaraan uitvoering
aangegeven.

Antwoord
Hier geeft de VR NHN uitvoering aan door samen te werken
met de GGD en kinderartsen van Noordwest Ziekenhuisgroep en het Westfriesgasthuis in het programma ‘In Control
of Alcohol en Drugs’. De VR NHN zet in op gedragsverandering en het maken van afspraken over alcohol. Zo heeft
de VR NHN zich rond afgelopen jaarwisseling gezamenlijk
met de partners ingespannen om ouders en kinderen te
bereiken, bijvoorbeeld door hen in een krantenartikel vlak
voor de jaarwisseling op te roepen met elkaar te praten over
alcoholgebruik en hierover afspraken maken.

9. 2e wijziging GR Halte werk

Nr.
1.

2.

GroenLinks
Vraag
Waarom is er besloten om de
vergaderingen standaard van openbaar
naar besloten te veranderen?

Heeft de cliëntenraad Halte Werk advies
kunnen uit brengen over de voorgestelde
wijziging van de GR?

Antwoord
Het gaat bij Halte Werk om een bestuur van een bedrijfsuitvoeringsorganisatie en het gaat dus niet om een Algemeen
Bestuur. Het bestuur van Halte Werk vergadert maandelijks
en bespreekt veel lopende zaken alvorens er een besluit
wordt genomen. Elke maand wordt de besluitenlijst van de
bestuursvergadering op de website van Halte werk geplaatst.
Nee. Het onderwerp wijziging GR tekst leent zich niet voor
een advies van de cliëntenraad. Het gaat hierbij om type
organisatie en niet om beleidsvoorstellen of wijzigingen in
verordeningen die binnen de Participatiewet vallen.

Zoals aangegeven in het forum voldoen
de gegeven antwoorden niet:
Toelichting bij vraag 1: In de 2e wijzigingen wordt gesproken over bestuursvergaderingen, niet over DBvergaderingen en noch over ABvergaderingen. Derhalve voldoet het
antwoord niet.
Taak van het bestuur is beleidsmatig de
uitvoering door “Haltewerk” te beoordelen.
Art 22 van de Wet GR bepaalt dat vergaderingen van het AB openbaar zijn.
Vervolgvraag: Wat is de reden om af te
wijken van de wettelijke bepalingen?

5
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3

Toelichting bij vraag 2. Art 47 van de
Participatiewet bepaalt dat “De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de
wijze waarop de personen, bedoeld in
artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering
van deze wet, waarbij in ieder geval
wordt geregeld de wijze waarop deze
personen of hun vertegenwoordigers:
vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; enz.”
Het gegeven antwoord voldoet derhalve
niet.
Vervolgvraag nav het gegeven antwoord: Wat is de reden om af te wijken
van de wettelijke opdracht om “personen,
bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de
uitvoering van deze (Participatie-) wet” in
de gelegenheid te stellen advies over het
beleidsvoornemen, de GR Haltewerk te
wijzigen, uit te brengen?
toelichting: art 47 van de Participatiewet
stelt: “De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of
hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze
waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:
a. vroegtijdig in staat worden gesteld
gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;”
vraag: Waarom wordt in het voorliggende raadsvoorstel de mogelijkheden van
de Cliëntenraad Haltewerk beperkt tot
“Artikel 17 Cliëntenraad?

4

vraag: Op welke wijze worden de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun
vertegenwoordigers worden betrokken bij
de uitvoering van deze wet, waarbij in
ieder geval wordt geregeld de wijze
waarop deze personen of hun vertegenwoordigers is staat gesteld vroegtijdig
gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen?
In art 16 lid 3 wordt bepaald dat: Het
bestuur kan de in het eerste lid bedoelde
bevoegdheden opdragen aan de directeur van HALte werk.
Art 16 lid 1 Het bestuur is belast met het
aanstellen als ambtenaar, het op basis

Antwoord: artikel 2, lid 7, verordening cliëntenparticipatie
participatiewet. De afspraken en procedures worden opgesteld door de cliëntenraad in het reglement van orde en ter
vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

De directeur Halte Werk is belast met het aanstellen, benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel, en het
vaststellen van instructies en voorwaarden voor het personeel werkzaam in het samenwerkingsverband.

6
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van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijke recht te werkstellen van personen
en met het schorsen en ontslaan van
personeel van HALte werk.
In art 12 lid j wordt bepaald dat tot de
taken en bevoegdheden van het bestuur
oa behoren: het aanstellen, benoemen,
schorsen en ontslaan van het personeel
van het samenwerkingsverband;
In art 12 lid k; het vaststellen van de
voorwaarden en de instructies waaronder
het personeel, werkzaam is in het samenwerkingsverband;
vraag: In hoeverre zijn de in art 12 genoemde bevoegdheden en taken onder
lid j en lid k aan de directeur opgedragen?

Nr.
1

Kleurrijk Langedijk
Vraag
Deze wijziging kost Langedijk behoorlijk
meer geld in de jaarlijkse begroting.
Klopt deze stijging t.o.v. geringe bevolkingsgroei? Of hebben we relatief meer
cliënten? Zo ja hoe komt dat?

Antwoord
Nee, de vergelijking met de bevolkingsgroei klopt niet.
Daarbij is de nieuwe GR vorig jaar al geaccordeerd en in de
begroting 2019 verwerkt.
Halte werk heeft extra taken uit te voeren ten aanzien van
met name de instroom voormalig Wajongers, statushouders,
intensivering bemiddeling van zorgklanten, de indexering
van de loon- en prijsgevoelige budgetten, investering in
software en de uitvoering van het meldpunt vroegsignalering
schuldhulpverlening.

ChristenUnie

Nr.
1.

Vraag
In de regeling is nu opgenomen dat het
Bestuur in beslotenheid vergadert. Dat is
tot nu toe niet gebruikelijk in de GR-en.
Vraag: Is het noodzakelijk om in beslotenheid te vergaderen en wat is daar de
reden van? Graag uw toelichting.

Antwoord

Opmerking: ‘was-wordt’ lijst is niet gehanteerd volgens de nieuwe afspraken.
Dit geldt ook voor de stukken bij agendapunt 8.

Bijgevoegd ontvangt u beide verordeningen, waarin de wijzigingen zijn aangegeven, conform de nieuwe afspraken en
tevens de was-wordt lijst.

Het gaat bij Halte Werk om een bestuur van een
bedrijfsuitvoeringsorganisatie en het gaat dus niet om een
Algemeen Bestuur. Het bestuur van Halte Werk vergadert
maandelijks en bespreekt veel lopende zaken alvorens er
een besluit wordt genomen.

Dorpsbelang Langedijk
Nr.

Vraag

Antwoord

1.

Artikel 17. Cliëntenraad.
De Cliëntenraad kon zich bij beleidsmati-

Het heeft te maken met het verschil GR Openbaar Lichaam
en GR BVO (Halte Werk). Halte Werk schrijft ook beleid en
7
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ge en overige onderwerpen kan wenden
tot de deelnemende gemeenten. Dit is in
het nieuwe stuk weggelaten. De Cliëntenraad kan zich dan dus in de toekomst
alleen nog uitspreken over uitvoeringszaken. Dit strookt niet met artikel 47 van de
Participatiewet, waar juist wordt gesproken over beleidszaken.
Vraag: Wat is hier de reden van? Hoe is
de cliëntenparticipatie vastgelegd waar
het gaat om beleidsmatige en overige
zaken?
De vergaderingen van het Bestuursteam
Halte Werk vonden altijd in beslotenheid
plaats.
Vraag:
Waarom is het bestuur van mening dat
beslotenheid gewenst is.
Art.17. Cliëntenraad
De Cliëntenraad kon zich met betrekking
tot beleidsmatige en overige onderwerpen wenden tot de colleges en raden van
de deelnemende gemeenten. Dit is in het
nieuwe stuk weggelaten. De Cliëntenraad kan zich dan in de toekomst alleen
nog uitspreken over uitvoeringszaken. Dit
strookt niet met artikel 47 van de Participatiewet (bron: wetten.nl), waar juist
wordt gesproken over cliëntenparticipatie
bij het ontwikkelen van beleidszaken.
Vraag:
Wat is de reden van deze wijziging?
Hoe wordt de cliëntenparticipatie vastgelegd waar het gaat om beleidsmatige en
overige zaken?

Nr.
1.

2.

CDA
Vraag
Wat is de reden dat het bestuur besluit
voortaan besloten te vergaderen? Is dit
niet strijdig met de democratische legitimiteit?

Hoe garandeert het bestuur dat wij als
raadsleden grip houden op de besluitvorming? Met dit besluit wordt ook raadsleden verboden aanwezig te zijn bij
deze vergaderingen.

legt dat voor aan het bestuur HtW. De cliëntenraad levert
advies aan het bestuur van HtW over het beleid/verordeningen. Het bestuur HtW neemt dat mee naar
de colleges en in geval van verordening naar de raden.
De cliëntenraad adviseert ook over beleid/verordeningen.
De communicatie verloopt via het bestuur HtW en niet direct
met de colleges/raden.

Antwoord: Het betreft een bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie en de bestuursleden zijn gemandateerde collegeleden. Collegevergaderingen zijn ook besloten, conform
art. 54 Gemeentewet.

Antwoord: In de verordening cliëntenparticipatie Participatiewet zijn de taken en bevoegdheden opgenomen. (artikel
6). Dit gaat beleidsvoorstellen aan welke het bestuur van
Halte Werk voornemens is voor te leggen aan de colleges.

Antwoord
Het gaat bij Halte Werk om een bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie en het gaat dus niet om een Algemeen
Bestuur. Het bestuur van Halte Werk vergadert maandelijks
en bespreekt veel lopende zaken, alvorens er een besluit
wordt genomen. Elke maand wordt de besluitenlijst van de
bestuursvergadering op de website van de Halte Werk gepubliceerd.
De wijzigingen GR Halte Werk hebben te maken met het
besluit van het bestuur Halte Werk om aan te sluiten bij het
proces ‘Verbetering informatievoorziening GR-en aan de
raden’ met als doel de raden juist mee te nemen in de informatievoorziening van Halte Werk.

8
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10. Verordening Cliëntenparticipatie

PvdA
Nr.
1.

Vraag
In de tekst van artikel 1, lid 1 van de verordening zit een fout. Graag aanpassen.

Antwoord
De verordening is aangepast en de juiste versie heeft u
reeds ontvangen.

Hart voor Langedijk / D66
Nr.
1.
H

Vraag
Raadsvoorstel pag 2. De cliëntenraden
hebben voor het grootste deel ingestemd.
Kunt u aangeven waar zij dan niet mee
hebben ingestemd?

Antwoord
Hieronder kunt u lezen hoe de reacties van de clientenraad
is verwerkt.

Adviezen
De adviezen van de cliëntenraden zijn:

1. De cliëntenraad moet inspraak hebben tijdens de
sollicitatieprocedure van de nieuwe leden.
2. De cliëntenraad moet ook inspraak krijgen bij het
benoemen van de drie vertegenwoordigers van de
maatschappelijke organisaties.
3. De voorzitter van de cliëntenraad betrekken alvorens over te gaan tot het nemen van een ordemaatregel.

Hae PvdA

Reactie Halte Werk
ad.1
De cliëntenraad draagt de leden voor, het bestuur benoemt
hen. Tussentijdse wijzigingen van leden binnen de nieuwe
cliëntenraad is een aangelegenheid van de cliëntenraad
zelf. Binnen de huidige situatie, het installeren van een geheel nieuwe cliëntenraad, is dat niet mogelijk. De benoemde
leden zullen wel zelf een voorzitter en secretaris aanwijzen.
ad.2
Het bestuur deelt deze visie en zal de cliëntenraad advies
vragen over eventueel nieuw uit te nodigen maatschappelijke organisaties. Tevens zal er een zogenaamd klikgesprek
plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van deze organisaties en de cliëntenraad.
De maatschappelijke organisaties hebben momenteel nog
zitting in de cliëntenraad.
ad.3
De ordemaatregelen zoals opgenomen in artikel 3 betreffen
de mogelijkheid tot de-escalatie. Het is een zogenaamde
kan-bepaling (discretionaire bepaling) en daarmee een optie
voor het bestuur. Een besluit tot schorsing wordt alleen genomen nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te
worden gehoord omtrent het voornemen tot schorsing.
9
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Gezamenlijk door middel van gesprek tot een oplossing
komen, zal altijd de voorkeur hebben boven het inzetten van
deze discretionaire bepaling.

Dorpsbelang Langedijk
Nr.
1.

Vraag
Artikel 3: Ordemaatregelen.
Verhuizing, het verlopen van een zittingstermijn en overlijden worden genoemd in
de rij van mogelijkheden waarbij de ordemaatregel ‘ontslag’ kan zijn.
Vraag: Is het mogelijk deze redenen, die
ons inziens niet onder ordemaatregelen
vallen, tekstueel op een andere manier
op te nemen in de verordening?
In artikel 6 wordt benoemd dat de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies
kan uitbrengen aan het bestuur van HalteWerk over beleidsvoorstellen welke het
bestuur voornemens is aan de colleges
van de betrokken gemeenten voor te
leggen en over de wijze waarop vastgesteld beleid door HalteWerk wordt uitgevoerd.
Vraag: Is het ook mogelijk dat de cliëntenraad rechtstreeks aan de colleges/raden gevraagd of ongevraagd advies uit brengt?
Kan een college/raad van één van de
deelnemende gemeenten de cliëntenraad consulteren?
Er wordt in het raadsvoorstel en in het
besluit van B&W (dd 19-03-2019) gesproken over een geheimhoudingsplicht in
artikel 7. Deze is in de verordening niet
terug te vinden.
Vraag: Is er een reden dat dit ontbreekt?
In artikel 7 wordt gesproken over het
budget van de Cliëntenraad. Er volgt een
opsomming waarin onder andere het
verstrekken van een vrijwilligersvergoeding wordt genoemd. In artikel 8 staat dat
de Cliëntenraadsleden een onkostenvergoeding en een vergoeding voor de
deelname aan de vergadering ontvangen. Voor (een deel van de) Cliëntenraadsleden is het cruciaal dat dit goed
wordt benoemd in de verordening teneinde terugvordering van uitkering en/of
betalen van belastingen te voorkomen.
Vraag: Indien met ‘de vergoeding voor
de deelname aan de vergaderingen’ een
vrijwilligersvergoeding wordt bedoeld, is

Antwoord
Ja, dat is mogelijk.

Antwoord: het bestuur van Halte Werk zijn gemandateerde
collegeleden en in deze is het advies van de cliëntenraad
een advies rechtstreeks aan de colleges.

Antwoord: zie het antwoord hierboven.

Antwoord: dit verschil is foutief opgenomen in de samenvatting in het raadsvoorstel; er is nooit sprake geweest van
geheimhoudingsplicht. Excuus voor de onduidelijkheid.

Antwoord: We passen de titel van artikel 8 aan: Vrijwilligersvergoeding aan de leden.
De leden zijn overigens geïnformeerd over de vrijstelling
van belastingen c.q. terugvordering van dit bedrag.
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het dan mogelijk dit tekstueel aan te passen zodat er geen onduidelijkheid kan
ontstaan?
In de brief van de CAR Langedijk wordt
een idee geopperd om een sollicitatiecommissie in te stellen, bestaande uit
een lid van de Cliëntenraad, een medewerker van P&O van HalteWerk en een
bestuurder van HalteWerk.
Vraag: Wat wordt er met dit advies gedaan?

Antwoord: dit wordt opgenomen in het Regelement van
Orde, zoals gecommuniceerd in de reactie van Halte Werk
aan de CAR.

VVD
Nr.
1.

Vraag
In het voorstel verordening cliëntenparticipatie van de participatiewet wordt geregeld dat de cliëntenraad Haltewerk gevraagd en ongevraagd mag adviseren.

Antwoord
In Langedijk is de besluitvorming over verordeningen en
beleidsvoorstellen geregeld via onze eigen cliënten Advies
Raad (CAR Langedijk).

Hoe is de participatie over de besluitvorming verordeningen en beleidsvoorstellen in Langedijk geregeld?
GroenLinks
Nr.
1.

2.

3.

Vraag
Vragen over de verordening:
Artikel 2.3
1 welke maatschappelijke organisaties
zijn door het bestuur uitgenodigd zitting
te nemen in de Cliëntenraad Haltewerk?
2 Op basis van welke criteria zijn deze
maatschappelijke organisaties “verkozen”?

Artikel 3. Ordemaatregelen
1 Op grond van welke criteria kan door
het bestuur worden besloten dat de uitoefening van diens lidmaatschap (van
een lid van de clientenraad) in redelijkheid niet kan worden voortgezet?
2 Waarom wordt de Clientenraad niet in
de gelegenheid gesteld om advies uit te
brengen over dit voornemen van het
bestuur aangezien een dergelijk bestuursbesluit, gelezen de taken en bevoegdheden van het bestuur in de GR
Haltewerk, ons inziens betrekking heeft
op uitvoeringstaken van HALte werk.”
Artikel 6. Taken en bevoegdheden van
de cliëntenraad
1 Wat is de reden dat in afwijking van het
gestelde in de tekst van de GR onder

Antwoord

Antwoord: dit zijn Mee/De Wering, het Leger des Heils en
de Stichting Brijder
Op basis van historische hulpverlening. Mee/De Wering
biedt cliëntenondersteuning, de andere twee organisaties
bieden ondersteuning voor specifieke doelgroepen. Het
betreffen maatschappelijke organisaties met veel contacten
met klanten van Halte Werk.
Antwoord: Dit zijn extreme uitzonderingen waarvoor geen
speciale criteria zijn vast te stellen.

Antwoord: In afwachting van de formele vaststelling van de
verordening is er formeel geen cliëntenraad.

Antwoord: Haltewerk is een bedrijfsvoeringsorganisatie,
waar het bestuur beslissingen neemt over de bedrijfsvoe11
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artikelnummer 17 het recht tot het uitbrengen van advies door de cliëntenraad
Haltewerk beperkt wordt tot “beleidsvoorstellen welke het bestuur voornemens is
aan de colleges van de betrokken gemeenten voor te leggen en over de wijze
waarop vastgesteld beleid door Halte
Werk wordt uitgevoerd?
2 Wat is de reden dat afgeweken wordt
van het voorbeeld verordening VNG?

ring; De beleidsvoorstellen behoren tot de adviestaken van
de cliëntenraad participatiewet en tot de bevoegdheden van
de verschillende colleges, bedrijfsvoeringszaken niet (binnen gestelde kaders).

Antwoord: De gemeenschappelijke regeling Halte werk is
een bedrijfsvoeringsorganisatie.

11. Beleidskader Schuldhulpverlening 2019

PvdA
Nr.
1.
o

Vraag
Hoe is m.b.t. de schuldhulpverlening de
rolverdeling tussen gemeente en HALte
werk.

rpsbelang Langedijk
2.
Het college onderzoekt het instellen van
een Financieel Fonds voor het saneren
van schulden. Wanneer kan het resultaat
van dit onderzoek tegemoet worden gezien.
3.
Er worden verschillende data (2018 en
maart 2019) genoemd waarop het project
of de pilot “reductie bewindsvoeringkosten” gestart zou zijn. Graag verheldering.
4.

5

Nr.
1

Dekking van het verhoogde budget Humanitas wordt gevonden binnen de beschikbare resterende subsidiemiddelen.
Om welke subsidiemiddelen gaat het hier
en hoe en waarom zijn deze beschikbaar.
Naar aanleiding van de beantwoording
voor het forum van 16 april.
M.b.t. vraag 2: Alkmaar heeft een noodfonds, maar wat betekent dat voor Langedijk.
M.b.T. vraag 4: Verhoging budget Humanitas wordt gedekt uit middelen minimabeleid. Welke middelen uit het minimabeleid zijn/worden niet besteed en zijn dus
beschikbaar voor Humanitas?
GroenLinks
Vraag
Blz. 13 “Continu verbeteren dienstverlening”

Antwoord
Gemeente is de kadersteller door dit beleid en stelt het budget beschikbaar aan Halte Werk als uitvoerder van schuldhulpverlening.
De gemeente Alkmaar is de initiator van deze pilot en heeft
per 1/1/2019 een noodfonds ingesteld voor het stabiliseren
van schulden. In 2019 wordt de aanvragen gemonitord.
Eind 2019 ontvangt de raad informatie over alle pilots
schuldhulpverlening.
De pliot reductie bewindvoeringskosten is daadwerkelijk
gestart in maart 2019.

Het betreft middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het
minimabeleid. Met Humanitas onderhoudt de gemeente
een subsidierelatie.

Antwoord
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“We maken de resultaten (….) gevierd
worden.
GroenLinks houdt op zich wel van successen vieren, zeker op dit voor ons zeer
belangrijke thema:

2

Nr.
1

1 Op welke wijze en met welke frequentie
wordt de gemeenteraad geïnformeerd?

Door middel van monitoring en evaluatie. Jaarlijks, voor het
eerst eind 2019 ontvangt de raad de eerste voortgangsnotitie over alle pilots.

2 Hoe kan de raad zien dat er in de toekomst resultaat gevierd mag gaan worden?

Aan de hand van monitoring- en evaluatiegegevens.
Belangrijk succes van dit moment is de audit schuldhulpverlening door de NVVK.

Overige vragen
Is gemeente Langedijk aangesloten op
beslagregister?
Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet? En wanneer mogelijk wel?

Ja, de gegevens van Halte Werk zijn opgenomen en worden
real time bijgewerkt.

Welk budget wordt vrijgemaakt voor
voorlichting in het kader van preventie
(ter voorkoming van schuldsituaties van
inwoners)?

In het communicatieplan zijn acties opgenomen voor voorlichting. Halte Werk (en dus ook Langedijk) doet mee aan
de landelijke actie “Kom uit je schuld”. Hiervoor is geen specifiek budget vastgesteld.

In de pilot wordt gesproken over mogelijk
het oprichten van een Financieel Fonds.
Hoe (met welke middelen en door wie)
wordt dit fonds gefinancierd?

Antwoord: Het noodfonds is de pilot die door Alkmaar wordt
gefinancierd en betreft inwoners van de gemeente Alkmaar.

Zijn elders in het land ook soortgelijke
Fondsen in werking?

Antwoord: Niet in deze vorm. Er zijn wel voorbeelden van
charitatieve en religieuze organisaties die een dergelijk
fonds hebben.

Zelfhulpnetwerk: bij de betrokken stakeholders zien wij geen specifieke rol
voor de Bibliotheek Langedijk – regio
bibliotheken? Waarom niet?

Antwoord: De opsomming is niet uitputtend, de bibliotheek
heeft zeker een rol bij het zelfhulpnetwerk in de vorm van de
formulierenpunt;

ChristenUnie
Vraag
Blz. 11 van de het beleidskader, bij Cyclus ‘Preventie’ en ‘Vroegsignalering’
missen wij nog organisaties die betrokken kunnen worden in deze stadia, bijvoorbeeld Kerken/diaconiën, Lief Langedijk, Kossen/Leijenfonds, GGZinstellingen. Deze organisaties hebben
vaak een goed inzicht in situaties van
personen waarmee zij in aanraking komen.
Vraag: Welke kaders heeft u gehanteerd
om de lijst met betrokken organisaties op
te stellen? Graag uw toelichting.

Antwoord

Er is geen specifiek kader gebruikt bij het opsommen van
deze organisaties.
De genoemde organisaties in de beleidscyclus zijn in dit
kader niet limitatief bedoeld. Andere, niet genoemde lokale
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en/of regionale partners kunnen ook betrokken zijn en/of
worden bij een individuele schuldhulpvraag.
Vraag: Komen de door ons genoemde
organisaties in aanmerking om ook betrokken te worden bij de genoemde cycli?
Graag uw toelichting.
Haltewerkt werkt zowel met Humanitas
als met Schuldhulpmaatje.
Vraag: Is in Langedijk ook de mogelijkheid om met Schuldhulpmaatje te werken? Graag uw toelichting.

Opmerking: Blz. 12 2e woord ‘Uivoeren’
onder ‘Wat gaan we doen?’ bij cyclus
‘Stabilisatie’: moet zijn ‘Uitvoeren’.

De door u genoemde (lokale) initiatieven en/of organisaties
kunnen ook onderdeel uitmaken van een of meerdere stadia
in de beleidscyclus van schuldhulpverlening ten behoeve
van de cliënt.

Schuldhulpmaatje is een project dat niet in Langedijk wordt
uitgevoerd. In plaats daarvan wordt er in Langedijk uitvoering gegeven aan een vergelijkbaar project n.l. Thuiszorgadministratie van Humanitas.
Dit project is met name gericht op preventie en vroegsignalering binnen schuldhulpverlening.
Is aangepast in de tekst.

Dorpsbelang Langedijk
Nr.
1.

Vraag
Er zijn meerdere partijen die de klanten
helpen met hun thuisadministratie. Er is
gekozen om alleen de subsidie die toegekend wordt aan Humanitas te noemen
in het beleidskader.
Vraag: Is Humanitas de enige organisatie
die subsidie heeft gehad?

Antwoord
Humanitas is een partij waarmee we extra willen investeren
in preventieve schuldhulp en is wel de enige organisatie.
Andere organisaties, zoals WPW, kunnen ook ondersteunen
bij bijv. budgettrainingen e.d. zij worden ook door de gemeente gesubsidieerd.

2

Vraag: Is er een reden voor dat alleen
Humanitas wordt vernoemd wanneer het
gaat om de subsidies?

Zie vorige antwoord.

3

In het beleidskader wordt genoemd dat
de subsidie aan Humanitas wordt verhoogd met € 12.000,- en in het raadsvoorstel wordt een bedrag genoemd van
€ 10.000,-.
Vraag: Waar komt het verschil vandaan?
Vraag: Zijn er adviezen gevraagd en/of
uitgebracht over het beleidskader (bijvoorbeeld door Cliëntenraden), zo ja
door wie en kunnen wij deze indien aanwezig ontvangen?

Er is geen sprake van verschil. In de eerdere versie stond
nog een bedrag vermeld van € 12.000. Na financiële correctie moet dit echter € 10.000 zijn.

4

5

6

In hoofdstuk 6 (Innovatie) wordt bij het
organiseren van de vroegsignalering
gesproken over casusoverleg binnen het
sociaal domein bij een vermoeden van
schuldproblematiek bij een inwoner.
Vraag: Is deze inwoner hiervan op de
hoogte en/of hierbij direct betrokken?
Hoe wordt voor deze inwoner de privacy
gewaarborgd?
Eind 2017 is een start gemaakt met het
ontwikkelen dit beleidskader. Dit is toen

Het beleid schuldhulpverlening heeft een lange aanloop
gehad. In oktober 2017 heeft de Cliëntenadviesraad Halte
Werk en de Cliëntenadviesraad Wmo/jeugd van de gemeente Langedijk advies uitgebracht. Hun aanbevelingen
hebben we meegenomen in het beleid. Eind 2019 worden
de resultaten van de pilots met u gedeeld.
De adviezen van de cliëntenraden heeft u reeds ontvangen.
De inwoner is op de hoogte en direct betrokken bij de eigen
casus.

Antwoord: Deze worden meegezonden.
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7

8

ter advisering aangeboden aan de Cliëntenraad HalteWerk en aan de Cliëntenadviesraad Langedijk. De destijds gegeven adviezen zijn niet bijgevoegd in de
stukken.
Vraag: Kunnen deze stukken alsnog
worden bijgevoegd?
Humanitas ontvangt gelden voor het
begeleiden van de cliënten. Er zijn meer
partijen in Langedijk die dit werk verrichten.
Vraag: Is er een reden dat alleen Humanitas wordt vernoemd in het beleidskader? Zijn er ook andere partijen die zijn
benaderd en/of worden gefinancierd om
dit werk te kunnen verrichten?
Vroegsignalering is belangrijk, onder
meer om kosten te kunnen drukken. Er is
samenwerking/gegevensuitwisseling met
diverse partijen, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, om problemen vroeg te
kunnen herkennen.
Vraag: Hoe is het gesteld met de privacywetgeving als het gaat om deze gegevensuitwisseling? Bemoeilijkt dit het
werk? Zo ja, is hier een oplossing voor
bedacht?

Antwoord: Dit antwoord is al eerder gegeven

Antwoord: Hier is rekening mee gehouden.

VVD
1.

In het beleidskader worden de diverse
fasen beschreven. In fase 4 wordt gesproken over een financieel fonds.
Wat houdt dit financieel fonds in?

Het noodfonds is een van de pilots schuldhulpverlenging.
Deze voert Alkmaar uit. Het Noodfonds heeft ten doel inwoners van de gemeente Alkmaar van 18 jaar en ouder tijdelijk
financieel te ondersteunen in een acute onhoudbare en
kritieke situatie, waarbij de bestaande financiële voorzieningen niet afdoende zijn of te laat kunnen worden ingezet,
waardoor direct kan worden gestart met het oplossen van
de schuldenproblematiek.

Hoe hoog is het bedrag van het financieel fonds?

Alkmaar heeft in 2019 € 175.000, in 2020 € 125.000 en
2021 € 125.000 opgenomen in haar begroting. Mogelijke
terugontvangsten/ aflossingen worden gestort in het noodfonds.

Is dit een incidenteel of structureel bedrag?

het is incidenteel.

Hart voor Langedijk / D66
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Nr.
1.

Vraag
Is er een prioritering van acties in het
beleidsoverzicht op pagina 11?

Antwoord
Er is geen prioritering; er zijn 4 pilots van start gegaan, preventie: sociaal ontzorgen (formulierenpunt), pilot vroegsignalering, pilot bewindvoeringsproces (stabilistaie) en oplossen: financieel fonds. 1e rapportage hierover ontvangt de
raad eind 2019. Langedijk is opdrachtgever van de pilot
bewindvoeringsproces.

12. Jaarstukken Halte Werk

ChristenUnie
Nr.
1.

Vraag
Raadsvoorstel. Beslispunt 3 van het
raadsvoorstel is in onze ogen overbodig,
omdat bij beslispunten 1 en 2 voorgesteld geen zienswijzen in te dienen.
Vraag: Deelt onze conclusie? Graag uw
toelichting.

Antwoord
Ook als er geen zienswijzen worden ingediend, dient het
bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

GroenLinks
Nr.
1.

2.

3.

Vraag
pagina 3 Doelstellingen
onderaan blz 4 , bovenaan blz 4 wordt
aangegeven dat het bestuurlijk team
Halte Werk opdrachtgever is van de wijzigingen in de doelstellingen. Op Blz 4
wordt onder Indicatoren opgemerkt dat
per doelstelling een aantal KPI zijn bepaald. De KPI’s worden in overleg met
Halte Werk vastgesteld.

Antwoord

Uit welke functionarissen bestaat het
bestuurlijk team Halte Werk?

Antwoord: Dat zijn de 3 portefeuillehouders van de 3 colleges van Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar

Wat zijn de taken en bevoegdheden van
bestuurlijk team Halte Werk en welke
functiescheiding is hierbij aangebracht?

Antwoord: Wij verwijzen hier naar GR HALte werk, Artikel
12, taken en bevoegdheden van het bestuur

Welke andere functionarissen zijn betrokken bij het vaststellen van de KPI’s?

Antwoord: Het management van Htw heeft een voorstel
gedaan, dat door het bestuur is vastgesteld. Halte Werk is
een bedrijfsvoeringsorganisatie, KPI’s worden niet met de
raad afgestemd.

Welke rol heeft de cliëntenraad hierbij
gekregen?
Het jaarverslag beperkt zich muw het
algemene deel op blz 3 en 14 regels op
blz 4 tot de financiële verrichtingen van
de bedrijfsvoeringsorganisatie Halte
werk.
Op welke wijze wordt de gemeenteraad
in kennis gesteld van de verrichtingen tov
de geformuleerde doelstellingen en de
KPI’s?
In het jaarverslag wordt geconstateerd

De cliëntenraad heeft geen rol in de bedrijfsvoering.
De raad wordt 2x per jaar op de hoogte gesteld via het
dashboard van Halte Werk
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dat de afgesproken en door het bestuur
HalteWerk geaccordeerde efficientietaakstelling van 14,5% in 2018 tov 2014
niet gerealiseerd is. Slechts 6,9% (van de
14,5%) is behaald. Er wordt wel aangegeven waarom overschrijdingen tov de
taakstelling opgetreden zijn. Echter er
wordt niet aangegeven waar de efficiëntiemaatregelen wel succesvol gebleken
zijn.
Welke door het bestuur Haltewerk geïnitieerde efficiëntiemaatregelen hebben
bijgedragen aan het realiseren van het
op blz 5 genoemde resultaat ad
€862.000?
Wat is de reden dat de door het bestuur
ingeboekte taakstelling op personeelslasten niet is gerealiseerd?

4.

5.

Begroting 2020 Haltewerk
Opvallend is dat in de begroting 2020 nergens teruggeblikt wordt op de efficiëntiedoelstelling (14,5% in 2018 tov 2015) die blijkens
de jaarrekening 2018 niet gerealiseerd is.
1. Worden er door Haltewerk
mogelijkheden tot verbetering
efficiëntie van de bedrijfsvoering
onderkend?
2. Zo ja: op welke termijn en in welke
mate?
3. Wat zijn hierbij de
randvoorwaarden?
4. Zo nee: waarom niet?
Blz 7 tav het gestelde in de zienswijzen; aandachtspunt sluitende begroting en meerjarenraming:
• Worden er door Haltewerk geen
ontwikkelingen voorzien in de
uitvoering van de aan Haltewerk
opgedragen werkzaamheden die
invloed hebben op de bedragen op
blz 15?
•

•

Wanneer kunnen beleidsvoorstellen
van Haltewerk verwacht worden tav
“het invoeren van een meldpunt
vroegsignalering van schulden” en
wat zijn de beoogde
maatschappelijke effecten van een
dergelijk voorstel?
Wanneer kunnen beleidsvoorstellen
van Haltewerk verwacht worden tav
“andere benadering van
zorgklanten” en wat zijn de
beoogde maatschappelijke effecten

Antwoord: Het voordeel is gebaseerd op voorgaande begrotingen. Vanaf 2019 werkt Halte Werk met een realistische
begroting, in lijn met de werkelijk te verwachte kosten.

Antwoord: halte Werk heeft extra taken uit te voeren tav de
instroom voormalig Wajongers, statushouders, intensivering
bemiddeling zorgklanten, index van loon- en prijsgevoelige
budgetten.

1 Antwoord: verbetering van de bedrijfsvoering is een continue proces en is opgenomen via de lean-werkwijze in de
dagelijkse gang van zaken.
2 Antwoord: verbetering van de bedrijfsvoering is een continue proces
3 Antwoord: er wordt gewerkt via de lean-principes

Antwoord: Er kunnen altijd ontwikkelingen zijn die van invloed zijn; als deze een verandering van de dienstverlening
en de budgetten als gevolg hebben wordt de raad hierover
geïnformeerd volgens de geldende afspraken en bevoegdheden.

Antwoord: de pilots lopen in 2019, 2020 en 2021, in de loop
van 2021 zullen er beleidsvoorstellen komen. Eind 2019 is
de eerste rapportage/stand van zaken over alle pilots
schuldhulpverlening.

Antwoord: het project is eind 2018 van start gegaan en behelst intensief klantcontact (1 keer per maand) zodat zij
stappen kunnen maken op het gebied van meedoen. Het
activeren van deze klanten heeft zowel voor henzelf als
voor de omgeving waarin zij wonen, een meerwaarde. Door
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van een dergelijk voorstel?

6.

Risicoparagraaf
In de risicoparagraaf wordt een nieuw onderwerp vermeld: Het overkoepelde risico van
de gedwongen winkelnering voor ondersteunende diensten.
Waaruit bestaat dat risico en zijn er bij Haltewerk klachten over de “diensten” die van de
deelnemende gemeenten afgenomen worden?

mee te doen in de samenleving wordt voorkomen dat mensen in een isolement raken en daarmee een beroep moeten
doen op zwaardere zorg- of hulpverlening. Activeren heeft
in dit opzicht een preventieve werking.

Het risico is dat de bedrijfsvoering van de organisatie waar
ingehuurd wordt een extra beslag op de mensen niet toestaat, of dat door onvoorziene omstandigheden de ondersteuning onvoldoende mogelijk is.
Zie hierboven

•

Waaruit bestaan die klachten?

Toelichting lasten
kosten personeel netto-formatie 116,86 fte
2019
9020788

2020
9425795

104,49%

Een toename van de personeelslasten met
4,5%!
Voor deze relatief hoge toename worden de
volgende verklaringen gegeven:
uitbreiding formatie +€73.000
toename budget reis en verblijfs, opleidingsen trainingskosten was 1,5% wordt 1,5% +
€43.000
Dan nog lijkt de stijging groter dan de afgesproken index.
• Wat is hiervoor de reden?
Op blz 12 en 13 wordt vanuit efficiëntieoogpunt aangegeven dat toewerken naar één
verdeelsleutel naar de gemeenten wenselijk
is. Vanaf 2021 wordt de nieuwe verdeelsleutel volledig gehanteerd.
•

Tot welke in €’s uitgedrukte
efficiëntiewinst wordt hierdoor
gerealiseerd?

•

Waarom komt deze
kostenbesparing niet tot uiting in de
meerjarenraming?

De index loonkosten is hier in verwerkt.

Antwoord: Een andere verdeelsleutel had geen efficiëntiewinst als doel, maar een rechtvaardigere verdeling van de
kosten.
Antwoord: Zie hierboven.

7.

Algemeen
• Wanneer wordt het jaarplan 2020
Halte Werk aan de gemeenteraad
voorgelegd?

Dit wordt niet voorgelegd aan de raad, het betreft bedrijfsvoering.

Dorpsbelang Langedijk
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Nr.
1.

Vraag
In beide begrotingen staat de nadrukkelijke wens omschreven van de afzonderlijke partijen om een intensieve samenwerking en/of fusie tussen beide partijen
te bewerkstelligen. De fusie is echter
(voorlopig) afgewend. Er is in plaats
daarvan een drietal pilots ontwikkeld
waar inmiddels mee wordt gewerkt. Het
is niet duidelijk over welke termijn deze
pilots gaan lopen.

Antwoord
Antwoord: de Portefeuillehouder zal ter vergadering nogmaals aangeven wat de doelstelling van de pilots is.

Vraag:
Zijn deze pilots bedoeld als een manier
om wat meer tijd te creëren waarin onderzoek gedaan kan worden naar de (on)mogelijkheden van een fusie? Is er een
meer concrete doelstelling te benoemen
van waaruit kan worden opgemaakt welke richting de twee organisaties uiteindelijk op willen sturen?

13. Jaarstukken WNK

ChristenUnie
Nr.
1.

Vraag
De zienswijzebrief zit niet bij de stukken.
Vraag: Kunnen die alsnog in de app
geplaatst worden?

Antwoord
Zienswijzebrief is inmiddels in de app geplaatst.
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Nr.
1.

Vraag
In beide begrotingen staat de nadrukkelijke wens omschreven van de afzonderlijke partijen om een intensieve samenwerking en/of fusie tussen beide partijen
te bewerkstelligen. De fusie is echter
(voorlopig) afgewend. Er is in plaats
daarvan een drietal pilots ontwikkeld
waar inmiddels mee wordt gewerkt. Het
is niet duidelijk over welke termijn deze
pilots gaan lopen.

Antwoord
Antwoord: de Portefeuillehouder zal ter vergadering nogmaals aangeven wat de doelstelling van de pilots is.

Vraag:
Zijn deze pilots bedoeld als een manier
om wat meer tijd te creëren waarin onderzoek gedaan kan worden naar de (on)mogelijkheden van een fusie? Is er een
meer concrete doelstelling te benoemen
van waaruit kan worden opgemaakt welke richting de twee organisaties uiteinde19
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lijk op willen sturen?

14. Jaarstukken GGD

ChristenUnie
Nr.
1.

Vraag
Memo beoordeling financiële stukken
ontbreekt bij de stukken.
Vraag: Of bedoelt u met de memo het
toetsingsformulier?
Dorpsbelang Langedijk

Antwoord
Antwoord: Dit is juist
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