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1 RC 6 Is er bij dit plan ook sprake van kostenverhaal en geldt 

dat dan ook voor de infrastructuur van fase 2? 

 

Nee, in de gesloten koopovereenkomst d.d. 22 juni 2012 tussen 

de gemeente Beemster en de PGB is vastgesteld dat de 

gemeente een bouwrijpe kavel levert. 

 

2 RC 6 50 cm te hoog. Bent u niet bang voor een glijdende 

schaal en/of precedentwerking? 

 

Nee. De bouwhoogte van 11,50 meter treedt alleen op ter 

plaatse van de liftopbouw en kan met een binnenplanse 

afwijking worden vergund. Deze binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid is ook al opgenomen in het geldende 

bestemmingsplan De Keyser fase 2. 

 

3 RC 6 In plan Leeghwater 3 staan de huizen met de 

achterzijde naar de straat; wordt dit ook gedaan aan 

de overzijde van de weg in De Keyser 

 

Nee, zie het vastgestelde bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan d.d. 9 juli 2019. 

4 RC 6 Is er in dit plan voldoende aandacht voor de 

mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen? 

 

Ja, dit is vergunningsvrij en de PGB is hier vrij in. 

5 RC 7 Het plan heeft al ter inzage gelegen; wat gebeurt er 

als de Raad dit plan zou afwijzen of amenderen? 

 

Het bestemmingsplan zou met een aangenomen amendement 

kunnen worden vastgesteld. 

Indien het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld zal het  

moeten worden aangepast, opnieuw ter inzage moeten worden 

gelegd en opnieuw moeten worden voorgelegd aan de Raad. 

 

6                RC 8 In welke gevallen treedt de gemeente op als 

potentiële schuldeiser en hoe is globaal het handelen 

als schuldeiser. 

 

De gemeente kan bv. als schuldeiser optreden i.v.m. teveel 

verstrekte uitkering of bij gemeentelijke belastingen. Het globaal 

handelen bestaat uit proberen te komen tot een 

aflossingsregeling en als dat niet lukt volgt beslag (of inhouding 

op de uitkering). 
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7 RC 8 Wanneer is er sprake van armoede van een individu 

of een gezin met twee kinderen. 

 

Voor beide geldt wanneer zij onder de armoedegrens leven en 

zij onvoldoende inkomen hebben om in hun basisbehoeften te 

voorzien.  (minimale voorwaarden die nodig zijn om 

menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, 

voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en 

goede gezondheidszorg). 

 

8 RC 8 Armoedebeleid en schuldhulpverlening hebben 

overlappingen. Zou één allesomvattende regeling 

geen voordelen hebben? Of verzet het Rijk zich in dit 

opzicht? 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) stelt in  

artikel 2 Wgs, dat de raad een plan vaststelt dat richting geeft 

aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn 

gemeente. Er wordt in de wet niet gesproken over 

schuldhulpverlening en armoedebeleid als gezamenlijk vast te 

stellen plan. 

 

9 RC 8 Hoe bereikt u statushouders/laaggeletterden in het 

algemeen en bij schulden/armoede in het bijzonder? 

Vanuit preventie zijn er contacten met basisscholen en wordt 

aangehaakt  bij de spreekuren van de bibliotheek op scholen. 

Hieruit komen diverse signalen en hulpvragen, waarbij ouders 

aangeven dat ze niet alles begrijpen en/of (kunnen) invullen 

omdat ze het niet kunnen lezen. Ook wordt aangegeven dat zij 

weinig geld overhouden. Dit kan . betekenen dat zij bepaalde 

toeslagen niet hebben aangevraagd of geen aanvraag voor 

kwijtschelding hebben ingediend, waar zij wel recht op kunnen 

hebben.  

 

Vanuit het project Eurowijzer wordt ondersteuning geboden. Een 

tolk kan worden ingezet, trainingen ‘omgang met geld’ wordt 

aangeboden en er is een spreekuur waar statushouders terecht 

kunnen met vragen.  

 

Overig aanbod in hulpverlening: de formulierenbrigade, 

Vluchtelingenwerk en de wijkteams. 
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10 RC 8 Wat is precies beschermingsbewindvoering? 

 

Beschermingsbewind heeft als doel bescherming te bieden 

tegen anderen die misbruik kunnen maken van de situatie van 

de onder bewind gestelde persoon. Een 

beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen 

van iemand die om fysieke en/of mentale redenen niet (meer) in 

staat is dit zelfstandig en op een verantwoorde wijze te doen. 

 

11 RC 8 Wat houdt de plus in bij ‘budget+’? 

 

De + staat voor “coaching/begeleiding”. Dit is nu budgetbeheer 

en budgetcoaching. 

 

12 RC 8 Welk criterium hanteert u om een gezin tot 

‘probleemgezin’ aan te duiden? 

 

Er is geen vaste beschrijving of definitie van gezinnen waar 

complexe en meervoudige problemen een rol spelen. Een 

probleemgezin wordt wel vaak omschreven als een gezin 

waarbij tenminste één ouder en één kind voor een lange termijn 

te maken heeft met een combinatie van psychosociale en 

sociaal - economische problemen. 

 

13 RC 8 Zijn er instrumenten om bij 

schuldenproblematiek/armoede een persoon/gezin tot 

een verandering in levensstijl te dwingen? 

 

Instrumenten zijn o.a. :  

- Budgetcoaching, hierin wordt gecoacht op gedrag.  

- De training ‘leren omgaan met geld’ hierin wordt gecoacht op 

gedrag. 

- Het project “bespaarhelden” speelt hier ook op in. Geeft 

inwoners inzicht waar ze op kunnen besparen en hierdoor 

meer geld over kunnen houden, een vorm van 

bewustwording. 

 

14 RC 9 Kun je stellen dat de beide gemeenten de VN-wet 

inzake inclusie al enige jaren niet uitvoeren en dus 

overtreden? 

 

De gemeente Beemster heeft de afgelopen jaren al veel gedaan 

om de omgeving fysiek en sociaal zo toegankelijk mogelijk te 

maken en zo te komen tot een meer inclusieve samenleving. De 

gemeente is zodoende in het ‘reguliere’ werk al volop bezig met 

het monitoren, bijhouden en bevorderen van toegankelijkheid. 

Ook wordt de doelgroep hier al actief bij betrokken.  
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Dit is echter niet in de vorm gegoten zoals het VN-verdrag 

voorschrijft middels een formeel stappenplan. Gemeente 

Beemster doet wat nodig is voor de dorpen en monitort 

periodiek of dit nog actueel is dan wel bijstelling behoeft. 

 

15 RC 9 Als er instanties of verenigingen zijn die niet inclusief 

opereren, heeft u dan mogelijkheden om daar tegen 

op te treden? En zo ja, gebeurt dat dan ook? 

Misschien via subsidievoorwaarden? 

 

Door de verkenning die we nu uitvoeren hopen we meer zicht te 

krijgen op de verschillende kanten van de uitvoeringspraktijk. In 

die context zullen we bepalen of daar beleid op moet worden 

gemaakt. 

 

 


