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Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 20 januari jl. heeft de wethouder Financiën 
toegezegd een tweetal vragen schriftelijk te beantwoorden. Hierbij treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1 
Post 10 Instrumenten en activiteiten armoedebestrijding € 92.000 met als toelichting: 
De bestrijding van armoede is kansrijker naar mate hulp en ondersteuning in een zo vroeg mogelijk stadium 
kunnen worden gegeven. De gemeentelijke organisatie zet hier steeds meer op in, tezamen met 
maatschappelijke partners en particuliere initiatieven. Een nieuwe kansrijke voorziening voor preventieve, 
voorlichtende en hulpverlenende activiteiten wordt vanuit particulier initiatief opgezet onder de naam 
Financieel Fit Centrum. Dit initiatief verdient in de startfase van enkele jaren (2020, 2021, 2022) financiële 
ondersteuning opdat het zich kan ontwikkelen. Voorgesteld wordt om de in 2019 resterende middelen voor de 
uitvoering van de instrumenten en activiteiten die gericht zijn op armoedebestrijding in 2020 inzetten voor 
versterking van de infrastructuur van voorliggende niet-gemeentelijke voorzieningen. 

De vraag luidt: waarom wordt er pas in 2020 geld uitgegeven en blijft dit over in 2019? 

Antwoord 1 
Door het Rijk is extra aandacht gevraagd voor armoedebestrijding met een incidentele extra bijdrage in het 
Gemeentefonds vanaf 2019 (voor dat jaar een bedrag van€ 92.000). Om deze middelen effectief in te zetten 
is aansluiting gezocht met ons eigen armoedebestrijdingsprogramma "Meedoen! - een vuist tegen armoede", 
dat in 2019 op gang kwam. Vanuit dit programma kan in 2020 en de jaren daarna de extra inzet worden 
gerealiseerd. 

Vraag 2 
Post 28 Transformatiefonds Sociaal Domein € 324.423 met als toelichting: 
Als centrumgemeente ontvangen we in de jaren 2018 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van € 324.423. Het 
Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het (nationale) 
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Aangezien het bedrag is ontvangen als centrumgemeente (dus niet 
alleen voor Den Helder) is het wenselijk het niet uitgegeven budget door te schuiven zodat dit in 2020 als nog 
kan worden besteed aan het doel waarvoor het is toegekend. 

De vraag luidt: Waarom is er nog niets uitgegeven? 

Antwoord 2 
De bijdrage voor het transformatiefonds wordt in drie termijnen (2018, 2019 en 2020) van € 324.423 
uitgekeerd aan de gemeente Den Helder als centrumgemeente. De transformatie van de zorg is voor de 
gemeenten een omvangrijke opgave. In ons beleidskader dat in december 2019 in de raad is vastgesteld 
worden de plannen daarvoor uiteengezet. Een onderdeel daarvan is de transformatie van de jeugdzorg. 
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Gezamenlijk is er door de vier gemeenten van de Kop waarvoor wij deze middelen hebben ontvangen 
nagedacht over de vormgeving van dit onderdeel van de transformatie. Dit heeft geresulteerd in het 
transformatieplan 'Zorg voor de Jeugd', dat in november 2019 is vastgesteld. In het plan van aanpak staat 
beschreven wat wij gaan doen en waar we het geld aan uitgeven. We starten in 2020 met de uitvoering van 
het transformatieplan; in onze gemeente in samenhang met de uitvoering van ons nieuwe beleidskader dat 
gericht is op deze transformatie. Om de transformatie daadwerkelijk te realiseren, hebben we de middelen van 
het transformatiefonds hard nodig. 

Den Helder, 28 januari 2020 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

secretaris 


