
Diaconaal Platform Hollands Kroon  

 

 

 

 

 

 

 
Hollands Kroon, vrijdag 13 oktober 2017. 
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Verslag najaarsbijeenkomst woensdag 11-10-2017 
 
 
Afgemeld met kennisgeving: Fokko Omta, Marja Hiemstra (NNiedorp), Ruud v Vondel (bestuur Noodfonds), Anja 
Kempeneers (Arker Boetje/st Present), Joke van Arkel (PCI Wieringerwerf), Annelies van Wordragen (NGK Wieringerwerf) 
 
Aanwezig 11 personen en 2 gasten: Peter Goedbloed (Slootdorp/st Present), Tjeerd Tolsma (PKN Wieringerwerf), Bert 
Donker en Leny Slootweg (hervormde kerk Wieringerwaard e.o.), Marijke Groen(PKN Winkel), Pietie Voogd (PKN Winkel e.o./st 
Present), ds Jonathan Zondag (Middenmeer/Platform), Klaas Muurling (Slootdorp/Platform/Noodfonds), Burret Olde 
(Platform/Noodfonds), Erica Oost (Slootdorp/Noodfonds) Siep Rienstra (secr classis Alkmaar, lid WMO-raad HKroon, PKN 
Barsingerhorn) 

 
Siep Rienstra opent de bijeenkomst met het gedicht van Huub Krijn ‘Mijn werken is 
bidden’ n.a.v. Mattheus 25. 
Burret Olde heet Sylvia de Jong en Marjolein Lakeman, leden van het team 
Schulddienstverlening, welkom. 
Erica Oost, nieuw bestuurslid van het Noodfonds, licht ons in over de stand van zaken: 
sinds de start in de zomer zijn er drie aanvragen binnen gekomen. Alle drie via het wijkteam. 
Eén aanvraag betreffende een wasdroger is behandeld door het Noodfonds en betaald door 
de diaconie. Tweede aanvraag ging over de financiering van een opleiding. Het ging over 
een behoorlijk bedrag. Het UWV kon (wilde?) de kosten niet geheel betalen. Op ons verzoek 
heeft wijkteam zelf bekeken welke mogelijkheden er nog zijn. De derde was een aanvraag 
voor een sta-op stoel. Ook die is teruggekoppeld aan het wijkteam met het advies een 
ergotherapeut in te zetten. 
Onze website wordt goed bekeken. Zou mooi zijn als nog meer kerken of diaconieën hun 
activiteiten erop laten vermelden. Het publiciteitsplan van het Noodfonds wordt verder 
uitgevoerd. 
Financieel is de fondswerving voor het Noodfonds al goed op weg: dankzij collectes en 
bijdragen van kerken en 1 fonds is er ruim 3000,- euro in kas. Er is daarnaast 9500,- euro 
toegezegd door fondsen, zoals Kerk in Actie, de PKN-classis Hoorn-Enkhuizen. Echter 
sommige bedragen worden alleen uitgerekend wanneer het Noodfonds de bedragen 
daadwerkelijk uit geeft.   
Bert Donker stelt een vraag over een casus: de terugbetaling van te veel uitgekeerde 
zorgtoeslag. We raken samen met onze gasten gelijk goed in gesprek. 
 
Presentatie van Schulddienstverlening (DSV), van Sylvia de Jong en Marjolein Lakeman: 
(presentatie wordt met de mail meegestuurd) 
Het gaat om de schulden in onze dorpen. Er zijn best wel veel mensen met schulden: t/m 
30% van de bevolking heeft een of ander vorm van schulden. DSV wil begeleiden en 
bemiddelen. Het is vrijwillige begeleiding. De persoon in kwestie moet zelf een aanvraag 
doen. Preventief wil DSV graag werken. Ook wil DSV vorkomen dat er huisuitzettingen 
plaats vinden. Er is altijd een huisbezoek. Hoofdvraag is: wat wilt u dat er gebeurt? Door 
deze vraag behoudt de betreffende cliënt de zelfstandigheid. Marjolein noemt de 
documentaires ‘Schuldig’ en ‘Vergeef me mijn schulden’ Zie Youtube. DSV hebben ook 
budgetcursussen gegeven. Gemeente Hollands Kroon heeft heel kort beleidsstuk. 
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Eenvoudig opgezet. Meer maatwerk is de manier. En zelfredzaamheid. Werkzaamheden van 
DSV: scholing van het team, samenwerking met LINK en woningbouwvereniging etc. Zie 
verder de ppp.  
SDV doet sinds kort zelf aan minnelijke schuldregeling = saneringskrediet door de gemeente 
i.p.v. schuldsanering door de Kredietbank. De gemeente betaalt dan de schuldeisers. De 
betreffende bewoner heeft dan nog maar één schuldeiser, nl. de gemeente. Daarnaast 
bestaat de wettelijke schuldsanering: via rechter de schuldeisers dwingen tot WSNP. 
 
Voorstel aan Noodfonds: kom met je aanvragen eerst bij DSV. Dan kunnen we overleggen  
 
Oproep aan het Platform: 1. Signaleren 2. Doorverwijzen 3. motiveer mensen om zich aan 
te melden. Maak de SDV-mogelijkheden bekend. 
 
Erica vraagt naar zwemles en sportvergoeding. T/m 350,- euro kan dit. 
Bert brengt in dat hij en zijn kerkgemeente al aantal mensen steunden en steunen. Dat is 
vergelijkbaar werk als dat van DSV. 
Vraag van Jonathan Zondag: zijn er schuldhulpmaatjes nodig? Antwoord van Marjolein en 
Sylvia: WonenPlusWelzijn heeft aanbesteding v d gemeente gekregen en traint en levert al 
schuldhulpmaatjes aan. 
 
Verslag uit de dorpen, van kerken en diaconieën: 
Bert en Leny zijn actief voor de Voedselbank en st Present, hebben ervaring met 
kerstpakketten-actie 
Pietie en Marijke: dagje met ouderen, huisinrichting van statushouder betaald 
St Present: huifkarrentocht. Samenwerking met Incluzio. Dankbaar werk. 
Tjeerd: Wwerf heeft schuldterugbetaling afgerond, schilderwerk door gemeenteleden. 
Middenmeer: steeds meer hulp aan statushouders, contactmiddagen. Leuk contact 
Burret meldt dat de katholieke PCI’s op 2 oktober hebben vergaderd. Het noodfonds is ter 
sprake gekomen. Ernst Meyknecht koppelt dit aan ons terug. 
Klaas noemt het aanbod van fonds Kerk en Wereld. Wie weet kunnen we gezamenlijk een 
projectvoorstel voor 1 nov doen. 
 
Afspraken: 
a. Schulddienstverlening en Platform gaan samenwerken 
b. Klaas stuurt oproep aan kerken en daiconieen om mee te doen aan de regionale 
kerstpakketten-actie i.s.m. SDV 
 
Volgende bijenkomst op maandag 5 maart 2018 te Winkel 
Burret bedankt de gasten met een attentie en sluit af met gebed.           
 
Notulist B.Olde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


