
   

Vraag/kwestie: Antwoord                                                               

landelijk (en 

regionaal) 

Antwoord 

gemeente 

Medemblik 

Antwoord gemeente 

Opmeer 

Antwoord 

gemeenten 

Stede Broec/ 

Enkhuizen/ 

Drechterland 

Antwoord gemeente 

Hoorn 

Antwoord 

gemeente 

Koggenland 

Het innen van 

schulden stoppen / 

alle 

invorderingsacties 

opschorten, 

minimaal zolang 

als de coronacrisis 

duurt. 

n.v.t. Geeft alle 

inwoners en 

ondernemers 

twee maanden 

uitstel voor de 

gemeentelijke 

belastingen. De 

gemeente 

verstuurt tot en 

met 30 juni 

2020 ook geen 

aanmaningen 

en 

dwangbevelen. 

Insteek om voorlopig 

geen 

kostenverhogende 

maatregelen in te 

zetten bij het uitblijven 

van betalingen. In 

februari is nog een 

ronde uitgegaan, 

termijn loopt in april af. 

Coulant bij betalings-

problemen. Oproep 

aan inwoners met 

betalingsachterstanden 

om zo snel mogelijk 

contact op te nemen 

zodat maatwerk 

geboden kan worden 

bij het oplossen van de 

achterstand. 

Gemeenten 

Stede Broec, 

Enkhuizen en 

Drechterland 

innen komende 

periode geen 

openstaande 

vorderingen. 

Stopt met 

invorderingsmaatregelen 

zoals beslaglegging op 

inkomen, beslag op 

bankrekening, beslag op 

inboedel of auto en 

verrekening van 

toeslagen.  

 

Past geen verhogingen, 

boetes en rente toe op 

achterstanden. 

Geeft inwoners 

en 

ondernemers 

op verzoek 

uitstel van 

betaling van 

gemeentelijke 

belastingen.  



   

Voorgenomen 

huisuitzettingen 

gedurende de 

coronacrisis niet 

uit te voeren (los 

van het feit dat 

een huisuitzetting 

altijd zorgt voor 

onveiligheid van 

kinderen).  

Minister heeft 

Woningcorporaties en 

verhuurders 

opgeroepen geen 

huisuitzettingen te 

doen.  

Alle corporaties 

hebben 

aangegeven 

deze periode 

geen 

huisuitzettingen 

uit te voeren.  

Insteek om voorlopig 

geen 

kostenverhogende 

maatregelen in te 

zetten bij het uitblijven 

van betalingen ivm 

situatie corona. 

Coulance bij 

betaalproblemen. Geen 

huisuitzettingen 

(overlast en criminaliteit 

uitgezonderd). Oproep 

aan inwoners met 

betalingsachterstanden 

om zo snel mogelijk 

contact op te nemen 

zodat maatwerk 

geboden kan worden 

bij het oplossen van de 

achterstand. 

Alle corporaties 

hebben 

aangegeven 

deze periode  

geen 

huisuitzettingen 

uit  te voeren.  

De gemeente Hoorn sluit 

zich aan bij de oproep 

van de landelijke 

armoedecoalitie om 

geen woninguitzettingen 

plaats te laten vinden tot 

minimaal 1 maand na 

coronamaatregelen. 

Alle corporaties 

hebben 

aangegeven 

deze periode  

geen 

huisuitzettingen 

uit te voeren.  

Ondersteun 

gezinnen die 

vallen onder 

minima. Denk 

daarbij aan 

gezinnen die 

afhankelijk zijn van 

de Voedselbank. 

Kunnen zij daar 

nog langs gaan als 

bijvoorbeeld de 

enige ouder in het 

gezin ziek is en er 

geen netwerk is? 

Kan gezocht 

worden naar 

Het rijk heeft geld 

beschikbaar gesteld 

aan de voedselbanken.      

De regiogemeenten in 

Westfriesland gaan er 

vooralsnog vanuit dat 

de voedselbanken deze 

situatie eerst zelf 

oplost.  

nvt nvt nvt Via reguliere 

voorzieningen en door 

extra in te zetten op het 

leveren van maatwerk. 

nvt 



   

mogelijkheden 

zoals bijvoorbeeld 

het langs laten 

brengen door een 

busje? 

Het niet afsluiten 

van water en 

energie gedurende 

de coronacrisis. 

  

PWN: Zal de komende 

periode geen 

huishoudens afsluiten 

van water wegens 

betalingsachterstanden. 

Liander: sluit de 

komende periode geen 

huishoudens af.  

nvt 

  

nvt 

  

nvt 

  

nvt 

  

nvt 

  

 


