Technische vragen raad Purmerend

Fractie:

D66

Opsteller:

Nadine Hut

Betreft:

Commissie Samenleving

Onderwerp:

Hitteplan Ouderen

Geagendeerd :

Nee

Datum vraag:

maandag, 24 juni, 2019 - 11:37

Datum
antwoord(en)*:

maandag, 1 juli, 2019 - 13:25

Portefeuillehouder*:

Harry Rotgans

Agendapunt:

* in te
vullen door
organisatie
Inleiding:
Op 13 juni vond in Delft het Nationaal Congres Klimaatadaptatie plaats in
Delft. Daar ging het onder andere ook over het hitteplan dat wenselijk is
voor gemeenten om te hebben om voornamelijk de zwakkeren in de
samenleving (hier is gekozen voor alleenstaande 75+ers die nog thuis
wonen aangezien die het minst in contact staan met anderen waardoor ze
vanwege hun eenzaamheid gebonden zijn aan te warme woningen). Naar
aanleiding hiervan zou ik graag de volgende vragen willen stellen:

Vraag 1:

1. Heeft Purmerend momenteel al een hitteplan
en zo nee, wat doet de gemeente nu om te
zorgen dat kwetsbare inwoners de hitte goed
aankunnen?

Antwoord 1:
De gemeente Purmerend heeft geen
hitteplan. Dit is geen wettelijke taak van de
gemeente. Zorginstellingen, evenementen,
scholen en dergelijke zijn wel verplicht een
hitteprotocol te hebben. Daar waar het
binnen de bevoegdheid van de gemeente
valt, bv bij evenementen, wordt hierop
toegezien.
De gemeente plaatst, zodra het hitteplan
in gaat in Noord Holland, daarvan – net als
vorig jaar - een bericht op haar website en
facebookpagina.
Onze maatschappelijke partners besteden
extra aandacht aan de kwetsbare groepen
en passen hun programma’s aan.

Vraag 2:

2. In hoeverre is binnen de aanpak van
eenzaamheid nu al aandacht voor warme
zomers en bijbehorende fysieke ongemakken?

Antwoord 2:

Binnen de aanpak van eenzaamheid is er geen
specifiek beleid voor warme zomers. Wel zijn er
diverse initiatieven van maatschappelijke
partners, om ouderen met elkaar in contact te
brengen, juist om de zomer periode met elkaar
door te kunnen brengen.

Vraag 3:

3. In hoeverre gaat het college nu en voor de
komende jaren ervoor zorgen dat deze groep
toch goed een warme zomer doorkomt? Zo nee,
waarom niet? En zo ja, kan dit aan de
commissie teruggekoppeld kunnen worden?

Antwoord 3:

Zie bij antwoord 2. Deze initiatieven blijven wij
ondersteunen en stimuleren waar mogelijk.

