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1 RC 6 U wilt doorzichten in het verlengde lint (Oosthuizerweg): 

hoeveel ruimte laat u dan tussen de huizen? 

 

De beperkingen of ruimte voor bebouwing of doorzichten is 

geen onderdeel van de dorpsontwikkelingsvisie, maar zal 

in de volgende fase moeten worden vormgegeven en 

getoetst aan de eisen vanuit onder anderen het 

werelderfgoed. In deze fase formuleren we dat eventuele 

initiatieven hieraan zullen worden beoordeeld. 

 

2 RC 6 Is er concrete belangstelling voor de transformatie van 

boerderijen naar woningen in de kern van Westtbeemster? 

 

In de visie gaat het er in eerste instantie niet om of er nu al 

concrete belangstelling is, maar worden mogelijkheden 

gecreëerd om eventuele toekomstige initiatieven te kunnen 

faciliteren. 

 

3 RC 7 Kunt u beknopt weergeven wat resp. het cultuurfonds, 

sportfonds en jeugdfonds inhoudt voor de minima? 

 

In deze betreft het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Als het 

financieel niet mogelijk is dat een kind kan sporten, of 

deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of een 

schildercursus, dan kan misschien een beroep gedaan 

worden op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 

4 RC 7 Welk criterium houdt u aan voor minima? 

 

Criteria 

• Een kind is jonger dan 21 jaar 

• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie 

of het lesgeld voor kinderen, wanneer de ouders zelf 

geen financieringsmogelijkheden voor hebben. 

Doorgaans gaat dit om ouders met een maximaal 

gezamenlijk inkomen van 120% van het sociaal 

minimum. Maar er kunnen afwijkende situaties zijn. 

• Voor een kind kan een aanvraag worden gedaan voor 

zowel sport als cultuur.  
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Dit mogen per jaar maximaal 3 aanvragen zijn voor een 

totaalbedrag van maximaal € 425,-. Een aanvraag kan 

voor kortere duur dan één jaar zijn. Wel moet de 

aanvraag als doel hebben dat uw kind structureel mee 

kan doen. Mocht er na het betalen van de contributie 

geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het 

resterende bedrag (maximaal € 100,-) sportkleding of 

attributen aan te vragen. 

• De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de 

sportvereniging of de aanbieder van culturele 

activiteiten. Ouders ontvangen dus zelf geen 

geldbedrag. 

• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen 

contributie en/of attributen met terugwerkende kracht. 

 

5 RC 7 Wat houdt een buurtsportcoach in? Hoe vindt een burger 

deze functionaris en omgekeerd? 

 

Binnen de gemeente worden sportcoaches en 

wijksportcoaches ingezet. De wijksportcoach is het gezicht 

en het aanspreekpunt voor sport, bewegen en gezonde 

leefstijl in de wijk. Deze wijksportcoaches zijn de verbinders 

tussen sporten en bewegen enerzijds en andere sectoren 

anderzijds. Met als doel het ondersteunen van 

verenigingen, het aanbieden van een passend sport- en 

beweegaanbod voor alle doelgroepen, waar mogelijk in 

hun eigen buurt. Voor de uitvoering van sport en 

beweegactiviteiten worden sportcoaches ingezet. 

 

De burger vindt deze functionarissen doordat ze actief in 

de wijk zijn en daarmee zichtbaar. Ze werken nauw samen 

met onderwijs en het netwerk van zorg, welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening. Hebben veelal een vaste 

plek in de wijk om zo buiten de activiteiten om ook 

toegankelijk te zijn.  
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6 RC 8 De salarisschalen van artsen moeten worden opgehoogd; 

hoe staat het met die van de verpleegkundigen? 

 

En daarom wordt dit punt meegenomen in de 

doorontwikkeling GGD 3.0. Het achterblijven van salarissen 

t.b.v. andere functies wordt ook meegenomen in de 

doorontwikkeling.   

 

7 RC 8 Eén op de vijf zwangere vrouwen zou zich volgens u ‘in 

een kwetsbare positie bevinden.’ Klopt dat cijfer werkelijk? 

 

Deze cijfers n.a.v. onderzoek door VWS en een voorstel tot 

wijziging van de Wet publieke gezondheid. Hierin komt 

naar voren dat ca. 20% van de zwangere vrouwen in 

aanmerking moeten komen voor een prenataal huisbezoek. 

 

8                   RC 8 Komen de extra lasten i.v.m Covid-19 voor rekening van 

het Rijk of voor de aangesloten gemeten? (GGD) 

 

De extra kosten t.b.v. Covid-19 worden door het Rijk 

rechtstreeks gefinancierd aan de GGD. 

9 RC 8 Hoe ziet suicidepreventie eruit? Is dat niet primair een taak 

van een huisarts? 

 

Uiteraard is Suïcidepreventie ook een taak van de huisarts. 

De huisartsen worden hierin echter ondersteund door de 

GGD. De GGD zet zich in voor tijdige signalering van, en 

passende hulp aan, mensen met suïcidale gedachten. 

Sinds 2016 neemt GGD Zaanstreek-Waterland deel aan 

het landelijke Suïcide Preventie Netwerk (SUPRANET). 

SUPRANET is geïnitieerd door Stichting 113 

Zelfmoordpreventie en richt zich op vier pijlers: verbeteren 

van ketenzorg, risicogroepen, trainen van professionals en 

het organiseren van publiekscampagnes. 

 

Binnen onze regio geeft de GGD hier als volgt invulling 

aan: 

 

Ketenzorg 

In 2019 bestaat een Meldpunt suïcidepreventie en 

nazorgtraject in samenwerking met ketenpartners, 

waaronder de GGZ. 
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Risicogroepen 

De GGD voert o.a. de Gezondheidsmonitor Jeugd uit, 

waarin specifieke vragen over suïcidale gedachten bij 

jongeren (klas 2 en 4) centraal staan. Vanuit 

Suïcidepreventie is er ook aandacht voor LHBT-jongeren. 

Daarnaast inventariseren ze welke trainingen en andere 

vormen van ondersteuning er ingezet kunnen worden voor 

jongeren op middelbare school. 

 

Trainen van professionals 

De GGD geeft Suïcidepreventie trainingen (ook wel 

gatekeeperstrainingen) aan professionals sinds begin 

2017. Ze geven de training aan: wijkteams, scholen, 

thuiszorgteams, huisartsen, POH-GGZ, 

ervaringsdeskundigen, jeugdgezondheid, 

verpleegkundigen, jeugdzorg, doktersassistenten, 

beleidsmedewerkers, leerplichtambtenaren, docenten, 

zorgcoördinatoren, vrijwilligers, GGD. 

 

Publiekscampagnes 

De GGD vraagt aandacht voor het doorbreken van het 

taboe om over zelfmoord te praten, onder andere via buurt- 

en regiobladen. Voor actuele ontwikkelingen en 

achtergrondinformatie over suïcidepreventie in de regio zie 

ggdzw.nl/zelfmoordpreventie 

 

 

https://www.ggdzw.nl/inwoners/zorg-voor-kwetsbaren/hulp-bij-zelfmoordgedachten/

