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Onderwerp

Mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten ten tijde
van de coronacrisis

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
Er is toegezegd aan te zullen gaan geven hoe er, in verband met corona, vanaf dit moment zal worden
omgegaan met het organiseren/plannen van bijeenkomsten en meer specifiek aan te zullen gaan geven
wanneer een bijeenkomst plaats zal vinden. Hierbij wordt gerefereerd aan de bijeenkomst over de
schulddienstverlening die nog plaats moet gaan vinden.
Datum schriftelijke reactie
5 oktober 2020
Schriftelijke reactie
Op 28 september jl. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te
dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen
gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.
De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten
tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.
Bijeenkomsten met groepen mogen tot maximaal 30 personen per ruimte. In onze raadszaal mogen
Coronaproof maximaal 30 mensen. Kortom: bijeenkomsten voor grotere groepen mogen op dit moment
niet. Vanuit de commissie Boarger en Mienskip is de behoefte aan een bijeenkomst waarbij cliënten,
voorliggende veld en medewerkers aanwezig zijn om in gesprek te gaan over schulddienstverlening. Door de
coronamaatregelen is het organiseren van een fysieke bijeenkomst voor een dergelijke groep niet
realiseerbaar.
Op dit moment zijn een aantal wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het
oplossen van de schuldenproblematiek. De komende jaren zullen er vier (wijzigingen van) wetten worden
geïntroduceerd: 1. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet; 2. Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag; 3.
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 4. Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind.
Voor het implementeren van deze wetswijzigingen en het raadplegen van belanghebbenden bij de
gemeentelijke schulddienstverlening komen we binnen een maand met een procesvoorstel naar u toe.
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