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Eigen bijdrage
Begeleiding en
Dagbesteding Wmo

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.
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Huiskamers

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
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Petten

Samenwerking SEBAP
en DOP Petten

2020 05 15: er is in februari ambtelijk overleg geweest met DOP/SEBAP. Verbouwplannen zijn afgeschaald. Nu
alleen nog uitbreiding van ruimte met plaatsje. Zijn al tekeningen gemaakt. Kosten 280.000. Aangeven dat de
gemeente eventueel vanuit fonds instandhouding dorpshuizen 1/3 zou kunnen bijdrage. De uitwerking gaat
onderdeel uitmaken van het accommodatiebeleid.

Sigge van der
Veek

Hele gemeente

Inclusie agenda

2020 05 15: ontwikkeling van een visie en beleid wordt in het najaar weer opgepakt.
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Onderwijsvisie

2020 05 15: I&O is bezig met het onderzoek, rapportage wordt eind juni 2020 verwacht. Deze wordt besproken
met de schoolbesturen en wordt uitgewerkt in een notitie voor toekomstig beleid en dan voorgelegd aan de
Raad.
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Kust / strand

Strandrolstoelen

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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Jongerenparticipatie

2020 05 20: 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.

Memo

Pagina 2 van 5

Sigge van der
Veek

Hele gemeente

Maatschappelijke
diensttijd: Het Gouden
Kans Project

2020 05 20: 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 NoordHolland) besloten dat we op 31 augustus starten met de groep jongeren in Schagen. De werving wordt z.s.m.
weer in gang gezet.
2020 05 25 : Vanwege de positieve resultaten die door de aanpak van Jogg worden behaald heeft het college
besloten de overeenkomst met JOGG met drie jaar te verlengen.
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Jongeren op Gezond
Gewicht(JOGG)
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Moneyways

2020 05 25 : Diversion, de organisatie die in het kader van een subsidierelatie het project Moneyways uitvoert,
heeft bij brief van 30 april jl. de gemeente Schagen medegedeeld dat zij als gevolg van de coronacrisis
bezig zijn het project Moneyways te digitaliseren. Zo kunnen zij ook in deze moeilijke tijden jongeren blijven
bereiken en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van armoede en voorkomen van schulden
onder jongeren.
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Gezond verzekerd

2020 05 25 : De Gemeentepolis is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en bestaat uit een
basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. De Gemeentepolis is voor de gemeente een
belangrijk instrument voor het gericht compenseren van zorgkosten, het voorkomen van zorgmijding en
schulden en het bevorderen van de gezondheid van kwetsbare burgers. Voor een efficiënte uitvoering van en
de communicatie over de gemeentepolis is Gezondverzekerd.nl een belangrijk platform geworden waarop
355 gemeenten en 9 zorgverzekeraars zijn aangesloten.
Gezondverzekerd.nl wordt op verzoek van gemeenten en zorgverzekeraars voortdurend doorontwikkeld. Met
name met functionaliteiten waarvan gemeenten gebruik maken in de uitvoeringswerkzaamheden rondom de
Gemeentepolis. Om deze doorontwikkeling voor gemeenten ook in de toekomst te borgen, wordt vanaf 1 juni
2019 een vergoeding gevraagd vragen voor het gebruik van Gezondverzekerd.
Het college heeft besloten de huidige licentie Extra, die op 31 mei 2020 afliep, met een jaar te verlengen.
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Voedselbank

2020 05 25 : De Stichting Voedselbank Kop van Noord heeft onlangs de jaarrekening 2019 bij de gemeente
Schagen ingediend. Op basis van de gegevens uit de jaarrekening 2019 kan, onder voorbehoud van de
accountantsverklaring, worden geconcludeerd, dat de Stichting Voedselbank Kop van Noord financieel
gezond is. Uit het jaarverslag, dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening en de gesprekken die de gemeente
met de stichting heeft gevoerd is de indruk ontstaan dat de stichting haar kerntaken met verve vervult. Zij
wordt voorts op deskundige en prudente wijze bestuurd. Ten slotte blijkt uit de jaarrekening dat het
gemeenschapsgeld, in casu de subsidies van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, dat in de stichting is
gepompt op zorgvuldige en doelmatige wijze wordt besteed.
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