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Hele gemeente Eigen bijdrage 

Begeleiding en 

Dagbesteding Wmo 

2020 07 20 Het CAK was er begin 2020  tot heden nog niet klaar voor (ICT-programmering) de eigen 

bijdrage aan cliënten op te leggen. De gemeente heeft op 31 juli een ‘timeslot’ gereserveerd bij 

het CAK om alle clientbestanden aan te kunnen leveren. Op basis daarvan kan krijgen de cliënten 

hun uitgestelde rekeningen. Eind juni zijn alle cliënten door ons geïnformeerd over de stand van 

zaken. 

 

2020 05 25 : Het invoeren van de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding heeft er 

nauwelijks voor gezorgd dat cliënten afgehaakt zijn. Hooguit een enkeling. Alle cliënten die hun 

twijfels hadden hebben contact gehad met het wijkteam.  

Vanuit het Rijk is, vanwege de coronacrisis, besloten dat cliënten geen eigen bijdrage voor Wmo 

hoeven te betalen over de maanden april en mei (het is nog niet bekend of deze maatregel 

verlengd wordt). De VNG is over deze coulance regeling in overleg met het CAK en heeft ons 

aangeraden om de cliënten hier nog niet over te informeren totdat dit overleg afgrond is.  

Los van deze coronamaatregel zijn er dit jaar nog geen eigen bijdrages betaald door cliënten, 

omdat het systeem van het CAK nog niet op orde is in verband met de invoering van het 

abonnementstarief. Alle cliënten zullen straks een gestapelde factuur ontvangen van de afgelopen 

maanden. Cliënten zijn hier begin 2020 over geïnformeerd door het CAK en tijdens de gesprekken 

met het wijkteam. Het CAK kan nog niet aangeven wanneer hun systeem op orde zal zijn.  

Datum 

Aan 

Van 

Betreft 

 

25 augustus 2020 

Oordeelsvormende raad 

Sigge van der Veek 

Actieve informatie beeldvormende vergadering 



 

Memo Pagina 2 van 5 

Sigge van der 

Veek 

Gehele gemeente Huiskamers 2020 07 21: Na de zomerstop gaat WPW stapsgewijs aan de slag met het starten van de 4 

huiskamers. Hierover blijven gemeente, WZG Samen en WPW frequent contact houden.   

 

Mei 2020 – Het is gezien de crisis nog onbekend wanneer de overdracht van de 4 huiskamers 

(Sabinahof, Sint Jozefpark, Hornhoeve en Angelapark) van WZG Samen naar WPW plaatsvindt. 

Middels een brief heeft WPW zich alvast voorgesteld aan de bewoners en vrijwilligers en hen 

geïnformeerd over de diensten in tijden van Corona die WPW speciaal heeft ontwikkeld. De 

huiskamer in Callantsoog zou eigenlijk 16 april officieel geopend worden voor het hele dorp, dit is 

uitgesteld wegens Corona. Wel heeft WPW aandacht voor de bewoners binnen de richtlijnen van 

het Rijk 

  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Inclusie agenda 2020 05 15: ontwikkeling van een visie en beleid wordt in het najaar weer opgepakt. 

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Onderwijsvisie  2020 07 20: I&O is bezig met het onderzoek, de rapportage wordt eind september 2020 verwacht. 

De eerder geplande oplevering in mei bleek niet haalbaar voor de directie en leerkrachten door 

de drukte van de laatste schoolweken in combinatie met de corona drukte. De rapportage wordt 

in september besproken met de schoolbesturen en wordt uitgewerkt in een notitie voor toekomstig 

beleid en dan voorgelegd aan de Raad. 
Sigge van der 

Veek 

Kust / strand  Strandrolstoelen 2020 07 20 : Mediamoment en afronding is geweest op 1 juli 2020 

2020 05 25: op 1 juni zal er een nieuwe handbewogen strandrolstoel afgeleverd worden in “de 

Strandtent”  in Callantsoog. Hiermee is er in iedere badplaats van de gemeente Schagen een 

handbewogen strandrolstoel te leen. Het onderhoud en eventuele opslag in de winter is hiermee 

ook vastgelegd. Daarnaast wordt er rond 1 juni ook een elektrische strandrolstoel afgeleverd bij de 

Toko in Callantsoog. Dit is een initiatief van Stichting Welzijnsvoorzieningen Zijpe. De gemeente 

Schagen levert een bijdrage aan deze voorziening. Als dit weer mogelijk is in verband met corona, 

zal er aandacht aan gegeven worden in de media. 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Jongerenparticipatie 2020 07 28: Een voormalig stagiaire communicatie, die zich heeft verdiept in het onderwerp 

jongerenparticipatie is nu voor haar afstudeeronderzoek begonnen met het uitzetten van een 

enquête onder jongeren woonachtig in de gemeente Schagen. Hierbij krijgen we hulp van het 

voortgezet onderwijs. Binnen deze enquête doet zij uitvraag naar de behoefte aan participatie 

binnen de gemeente en op welke wijze jongeren dit zouden willen vormgeven. Deze enquête is 30 

juni afgerond en daarna is de zomervakantie begonnen. Hierna zal het verder worden opgepakt. 

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Maatschappelijke 

diensttijd: Het Gouden 

Kans Project 

2020 07 28: In mei 2020 zou een groep van 10 tot 15 jongeren beginnen met hun ‘gouden kans 

project’ in de gemeente Schagen. Hier is in maart een informatiememo over gestuurd. Daarin werd 

ook gesteld dat de startdatum 6 maanden zou worden verschoven, gezien de maatregelen en 

beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Eind mei heeft het RPA (de opdrachtnemer 

en projectleider van het GKP in Noord-Holland) besloten dat we op 31 augustus starten met de 

groep jongeren in Schagen. Vóór de zomervakantie is de werving van jongeren volop in gang 

gezet in de (lokale) media. Ook worden bedrijven en organisaties aangeschreven voor het vormen 

van een opdracht. Daarbij hebben alle consulenten een presentatie gehad van het project zodat 

zij binnen hun caseload kunnen bekijken of er geschikte jongeren tussen zitten. De eerste 

aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 

 

Sigge van der 

Veek  

Hele gemeente  TOZO en 

gepensioneerden 

2020 07 28: Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

opgezet voor ondernemers die in de knel komen door de crisis rond het coronavirus. Deze 

ondernemers krijgen een financiële ondersteuning. De regeling geldt voor zelfstandigen vanaf 18 

jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn echter ook zelfstandig ondernemers die 

pensioengerechtigd zijn. Als zij een jongere partner hebben die níet pensioengerechtigd is, kunnen 

zij in financiële nood komen door de huidige crisis. Het kabinet heeft dit onderkend. In de TOZO 2 is 

nu geregeld dat pensioengerechtigde zelfstandig ondernemers ook beschermd worden tegen de 

gevolgen van de coronacrisis. Zij kunnen onder de voorwaarden van de Tozo-regeling een lening 

voor bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum van 10.517 euro.  
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente  Collectieve 

zorgverzekering 

minima Univé  

2020 07 28: De gemeente Schagen heeft samen met  Univé een aantrekkelijke zorgverzekering 

samengesteld, de Collectieve Zorgverzekering Schagen genaamd (hierna: collectieve 

zorgverzekering). Inwoners van de gemeente Schagen mogen deelnemen aan deze 

zorgverzekering als hun inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm en zij niet te 

veel vermogen hebben. De dekking van de aanvullende verzekering heeft ruime vergoedingen 

voor medische kosten zoals bijvoorbeeld eigen bijdrage Wmo, alternatieve geneeswijzen, brillen, 

fysiotherapie of de tandarts. Univé biedt de deelnemers korting en de gemeente levert een 

financiële bijdrage in de premie van de polis. De overeenkomst die de gemeente Schagen heeft 

gesloten met Univé voor een collectieve zorgverzekering voor minima loopt op 31 december 2020 

af. Het college heeft 22 juli jl.  besloten: 

- De collectieve zorgverzekering te blijven aanbieden aan onze minima.  

- De opdracht enkelvoudig onderhands ( 1 op 1)te  gunnen aan Univé en een contract aan 

te gaan met een looptijd van maximaal 3 jaar. 

 

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Gameday  2020 07 28: Begin juni is vanuit het project Tech@connect de vraag binnengekomen of wij wilden 

investeren in GameDay. Gameday is een evenement van een aantal weken, dat wordt ingezet 

om jongeren te laten samenwerken, te interesseren in techniek en hen tegelijkertijd een vorm van 

dagbesteding te geven voor de zomervakantie nu alle coronamaatregelen veelal zorgen voor 

annuleringen van vakanties. Al snel werd duidelijk dat er binnen de kern Tuitjenhorn plek 

beschikbaar was voor dit event en hebben we in samenwerking met Huize van Strijen de middelen 

bij elkaar weten te krijgen. 21 juli is Gameday gestart in de St. Barbaraschool in Tuitjenhorn. Binnen 

kan er gegamed worden en buiten wordt er in samenwerking met Sportservice Schagen een 

sportprogramma aangeboden.  
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