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Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Eigen bijdrage 

Begeleiding en 

Dagbesteding Wmo 

2020 10 21 U bent middels een raadsinformatiememo op 28 september geïnformeerd en uw vragen 

naar aanleiding hiervan zijn aan u vervolgens beantwoord.  

 

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 
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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.  

Sigge van der 

Veek 

Gehele gemeente Huiskamers 2020 11 6: Als gevolg van corona is de start in de 4 huiskamers uitgesteld.  

 

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 Onderwijsvisie  2020 10 20: I&O heeft de rapportage van het onderzoek opgeleverd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt 

aan een concept versie van de visievorming op onderwijs voor de gemeente Schagen. 9 

November zal dit worden besproken met de schoolbesturen. In Januari wordt de onderwijsvisie in 

de beeldvormende raadsvergadering besproken. 

2020 09 09: In Samenspraak met de onderwijsprofessionals en I&O de interviews met hen uitgesteld 

tot oktober. Op deze manier zullen er voldoende professionals meedoen waardoor het een 

betrouwbaar en valide onderzoek zal zijn.   

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. 



 

Memo Pagina 3 van 6 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Jongerenparticipatie 2020 10 21: Eind september hebben wij als gemeente een presentatie gehouden aan de jongeren 

die meedoen aan het Gouden Kans Project. Dit met als doel om de jongeren enthousiast te maken 

voor onze opdracht: het organiseren van een éénmalige jongerenraad (vorm van een event). Dit is 

dan uiteindelijk de aftrap van wellicht een structurele vorm van jongerenparticipatie. Op deze 

manier wordt de eerste stap binnen jongerenparticipatie ook echt mede georganiseerd door een 

jongere, met daarbij de huidige werkgroep (op verzoek van de VVD) als klankbord groep. 

De jongeren die enthousiast zijn geworden van deze opdracht lopen eerst een aantal weken 

snuffelstage bij onze organisatie om te kijken of het klikt. Deze periode is half november afgelopen. 

Daarna zal worden besloten met welke jongere(n) we dit project starten. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Maatschappelijke 

diensttijd: Het Gouden 

Kans Project 

2020 10 21 : Er zijn 10 jongeren begonnen binnen het Gouden Kansproject in Schagen.  

Er zijn voldoende jongeren en genoeg organisaties met opdrachten om het tot een succes te 

brengen. Pand Raak, Landgoed Schagerwaard, Theater de Binding en de gemeente Schagen 

bieden en opdracht (of opdrachten) aan. De eerste twee maanden gaan zij zich focussen op de 

opdracht die ze willen uitvoeren en wat zij willen bereiken in de periode van het gouden kans 

project. Dit duurt nog tot half november. Eindnovember beginnen zij daadwerkelijk met hun 

opdracht die zal duren tot eind februari. Dit is ook precies de periode waarin zij zich weer kunnen 

inschrijven voor een opleiding, als dit het resultaat is. Ze kunnen ook instromen naar werk.  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Gameday  2020 10 21: Gameday is afgerond. Het verslag is ontvangen en hier kunnen de volgende conclusies 

uit getrokken worden. Het project heeft bijgedragen aan het vermaak van jongeren in de 

zomervakantie. Er kwamen voornamelijk jongeren in een lagere leeftijdsklasse op af. Daarbij 

hebben onze jongerenwerkers van Link via dit project goed inzicht gekregen in het netwerk van 

jongeren binnen de gemeente Schagen. Er zijn ook enkele zaken die tegenvielen. De opkomst was 

niet zoals verwacht. Dit heeft vermoedelijk te maken met de locatie en het jeugdkamp dat 

gelijktijdig plaats vond. Daarbij zijn de sportieve activiteiten niet goed van de grond gekomen 

vanwege het warme weer in deze weken.  

 

Concluderend heeft het project voor de jongeren die er waren en de jongerenwerkers een 

positieve bijdrage geleverd. Echter, was het niet wat we er van hadden verwacht en valt de 

opbrengst voor zo’n korte periode en de financiële investering tegen.  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Voorgenomen wijziging 

jeugdwet 

2020 11 04: Na de consultatie ligt de concept-jeugdwet voor ter besluitvorming, zodat deze per 1 

januari 2021 in werking kan treden. 

 

2020 09 10: Het Rijk heeft een internetconsultatie gehouden ten behoeve van de voorgenomen 

wijziging van de jeugdwet. De regio Kop van Noord-Holland heeft hier een gezamenlijke reactie 

voor opgesteld en ingezonden. Ook is hiervoor afgestemd met de regio’s West-Friesland en 
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Alkmaar. Allen hebben een in grote lijnen gelijkluidende reactie ingestuurd: oneens met de wijze 

waarop het Rijk verbetering wenst aan te brengen in het jeugdstelsel. Ook de VNG heeft in die 

trant gereageerd. 

Sigge Hele gemeente Wmo-vervoer 2020 11 04 Intern is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het Wmo-vervoer 

effectiever en efficiënter te organiseren. Dit naar aanleiding van signalen die het wijkteam van 

inwoners heeft ontvangen, een inspreken bij een raadsvergadering en het wegvallen van de inzet 

van vrijwilligers tijdens corona. 

Sigge Hele gemeente Weesfietsen 2020 11 06: Sinds 2018 voert onze gemeente samen met Wonen Plus Welzijn (WPW) het succesvolle 

project Weesfietsen uit.  Het doel van het project is tweeledig: enerzijds de overlast van fietsen bij 

de stalling van het NS-station terugdringen door het verwijderen van zogenaamde weesfietsen en 

anderzijds mensen met een uitkering een kans bieden om zinvolle activiteiten uit te voeren en op 

die wijze mogelijk hun kans op arbeid te vergroten.  

De gemeenteraad is begin februari 2020 nog over de resultaten en over het vervolg van dit project 

geïnformeerd. Voor 2020 stonden er in het kader van het project verschillende label- en 

ruimingsacties gepland, daarnaast zou er een voorjaarsverkoop van overgebleven gerepareerde 

fietsen plaatsvinden voor minima en vrijwilligers. 

 

Door de corona en de daaropvolgende rijksmaatregelen zijn deze acties on hold gezet. Doordat 

veel mensen thuiswerken zullen naar verwachting veel fietsen langere tijd ongebruikt gestald blijven 

in de stalling op het station. Het ruimen van ogenschijnlijke weesfietsen is daarom nu niet 

aangewezen. Daarnaast acht WPW het organiseren van een fietsen-verkoopdag met in 

achtneming van voldoende veiligheidsmaatregelen, niet mogelijk.  

 

WPW heeft voorlopig nog voldoende te repareren fietsen voor de fietsenwerkplaats van de 

Factorie. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten die vanuit de werkplaats t.b.v. de re-integratie 

van mensen met een uitkering worden opgepakt.  

Zodra de situatie als gevolg van corona dit weer toelaat, zal in afstemming met WPW het project 

weer worden opgepakt.  
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Sigge Hele gemeente Dag van de mantelzorg In het kader van de mantelzorg is er in de eerste week van november aandacht geweest voor de 

mantelzorger. Er is via Noordkop Centraal een uitzending geweest over mantelzorg. 

Ook wordt het mantelzorgcompliment weer verstrekt. 

Sigge Hele gemeente Adviesraad Er is sprake van leegloop bij de Adviesraad. Ik ben met hen in gesprek hoe zij weer op sterkte 

kunnen komen. Hierbij wordt tevens gezocht hoe zij hun rol proactief kunnen vervullen.  

Sigge Hele gemeente Cliëntenraad De cliëntenraad heeft aangegeven dat zij als gevolg van corona hun rol moelijker kunnen 

vervullen. Wij zijn op zoek naar oplossingen. Een van de oplossingen is het verschaffen van een 

laptop in bruikleen. 

Sigge Hele gemeente Nieuwe wet inburgering Minister Koolmees heeft op 11 november bekendgemaakt dat de invoering van de wetswijzigingen 

wordt opgeschoven naar 1 januari 2022. Dit geeft geen aanleiding om de voorbereiding voor 

uitvoering aan te passen, gezien de toch al te korte voorbereidingstijd. Dit biedt ons de 

gelegenheid op regionaal niveau beter af te stemmen en samen te werken en administratief is het 

voor alle partijen eenvoudiger dat de omslag aan het begin van het kalenderjaar valt. 
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