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Datum 21 april 2021 

Aan Oordeelvormende vergadering 

Van Sigge van der Veek 

Betreft Actieve informatie 

 

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Jongerenwerk 2021 03 28: in 2020 zijn we gestart met Link jongerenwerk. In samenwerking met ons 

wijkteam zijn zij een aanpak aan het ontwikkelen die een doorgaande lijn waarborgt op 

onze jeugd- en jongerengroepen. Op 30 maart wordt een presentatie van de tot nu toe 

behaalde resultaten gedaan voor de klankbordgroep.  

Parralel aan bovenstaande ontwikkeling worden er stappen gezet m.b.t. het 

jongerenhuis aan de Lagedijkerweg 5. Deze plek behoeft een verbouwing en deze start 

in mei. Tot aan die tijd neemt Link jongerenwerk daar iedere vrijdagavond plaats ten 

behoeve van de overlast gevende groepen. Na de verbouwing wordt de invulling van 

het huis breder getrokken en wordt het een plek waar álle jongeren welkom zijn. 

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Aanbesteding trapliften 

en sociaal medische 

advisering 

2021 03 28: De aanbesteding voor  trapliften en Sociaal medisch advies wordt regionaal 

gedaan. 25 maart is de aanbesteding trapliften gepubliceerd. Het sociaal medisch 

advies volgt een maand later. De verwachting is respectievelijk 1 juli 2021 en 1 augustus 

2 nieuwe regionale contracten te hebben.  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Beleidsregels Sociaal 

Domein 

2021 03 28: De raad heeft in oktober 2020  de integrale verordening sociaal domein 

vastgesteld. Het college heeft integrale beleidsregels  opgesteld, waarin de regels uit de 

integrale verordening nader worden uitgewerkt. Deze integrale verordening en 

beleidsregels zijn belangrijke hulpmiddelen bij het integraal werken en het leveren van 

maatwerk door de wijkteams. 

De integrale beleidsregels sociaal domein zijn 30 maart 2021 in het college vastgesteld. 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

Noodzakelijke kosten 

(TONK) 

Het kabinet heeft de afgelopen maanden diverse regelingen beschikbaar gesteld, 

waaronder de Tozo, om mensen die financieel getroffen worden door de 

coronamaatregelen, te ondersteunen. Toch blijkt dat er nog mensen tussen wal en schip 

belanden en voor geen enkele regeling in aanmerking komen. Hiervoor heeft het 

kabinet de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) opengesteld.  

 

Deze regeling kan aangevraagd worden bij de gemeente en kan gezien worden als 

bijzondere bijstand. De ondersteuning is voor mensen die te maken hebben met een 

onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, maar die niet of 

onvoldoende een beroep kunnen doen op andere coronaregelingen. Met deze 

noodmaatregel wordt deze groep mensen financieel gesteund. De focus ligt hierbij op 

de woonkosten, zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, 

water en licht. Omdat veel mensen die behoren tot deze doelgroep al vanaf maart 

vorig jaar te maken hebben met een forse terugval in hun inkomen en om het hoofd 

boven water te houden inmiddels fors hebben ingeteerd op hun spaargeld, heeft het 

college besloten bij aanvragen in het kader van de TONK geen vermogenstoets toe te 

passen.  

  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Van vergrijzing naar 

vernieuwing 

2021 03 28 De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben eind vorig jaar een 

intentieovereenkomst getekend met de zorg- en welzijnsorganisaties en 

woningcorporaties om er samen zorg voor te dragen dat de inwoners ook in de 

toekomst fijn in hun eigen leefomgeving en huis kunnen blijven wonen. Als dit niet 

mogelijk is, moet er ook voldoende capaciteit (bedden en menskracht) zijn. Hiervoor zijn 

de eerste tafels gestart voor concretisering in plannen.  

De gemeenten in Noord-Limburg zijn geïnteresseerd hoe de gemeenten in de Kop dit 

aanpakken. Op uitnodiging van VGZ gaan wij, samen met Woonzorggroep Samen en 

het Zorgkantoor met hen in gesprek. 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Toeslagenaffaire 2021 03 30: In totaal  zijn er nu 22 gedupeerden. Met één persoon is nog geen contact 

geweest omdat er geen telefoonnummer beschikbaar was. Naar deze persoon wordt 

een brief gestuurd en een huisbezoek afgelegd als er geen reactie op komt. Met de 

overige 21 gedupeerden is wel contact geweest en dit werd erg gewaardeerd. Waar de 

meeste inmiddels weer in rustig vaarwater zitten, hebben er nog 2 behoefte aan 

ondersteuning. Dit betreft ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en 

jeugdproblematiek.  

 

 


