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Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Onderwijsvisie  2021 02 04 : Na bespreking in het beeldvormende vergadering op 11 januari 2021 wordt de notitie 

over de Onderwijsvisie voorgelegd in de oordeelsvormende vergadering op 21 april 2021. Het 

wordt verder afgestemd met de onderwijsbestuurders in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht 

Overleg) en vervolgens toegepast bij de aanvragen in het kader van het 

Onderwijshuisvestingsplan. 

  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Jongerenparticipatie 2021 02 04 De jongere die ons zou ondersteunen in het jongerenwerk is om een hele goede reden 

gestopt met het Gouden Kans Project gestopt: hij heeft een opleiding gevonden! Er wordt een 

bijeenkomst gepland met de klankbordgroep om te kijken hoe we verder gaan. Het sluiten van de 

scholen maakt het wel erg moeilijk. Een overleg met Link jongerenwerk om te kijken naar een 

digitale start is hierbij wenselijk.  

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Toeslagenaffaire 2021 02 15 Momenteel hebben we toegang tot het digitale portaal van de belastingdienst, waar 

de gegevens van de ouders komen te staan die zich gemeld hebben als gedupeerde. Dit zijn er 

16. Op dit moment is er nog niets ingeboekt door belastingdienst. Wij staan met het wijkteam in de 

startblokken om de ouders ondersteuning te bieden als daar behoefte aan is. Zodra de gegevens 

ingeboekt zijn, verwachten wij alle ouders binnen één week gesproken te hebben.  

Datum 

Aan 

Van 

Betreft 

 

2 maart 2021 

Oordeelsvormende raad 

Sigge van der Veek 

Actieve informatie beeldvormende vergadering 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Ontwikkelingen 

bovenregionale 

jeugdzorg 

2021 02 15 In de week van 8 februari heeft u middels een raadsinformatiememo ontvangen waarin 

de ontwikkelingen op de bovenregionale jeugdzorg zijn geschetst. De verdere uitvoering van deze 

ontwikkelingen worden verder besproken in de regionale raad (RRN). 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Wmo-vervoer 2021 02 15 wij richten ons op het vervoer dat in de gemeente Schagen door vrijwilligers wordt 

uitgevoerd en dat bedoeld is voor de inwoners die anders niet optimaal kunnen meedoen in de 

samenleving. De maanden maart, april en mei zullen gebruikt worden om in gesprek te gaan met 

zowel de (toekomstige) gebruikers als de vervoerders om tot een heldere probleemstelling te 

komen. Vanuit die probleemstelling zullen er in de maand juni een aantal oplossingsscenario’s 

uitgewerkt worden waarvoor een keuze gemaakt moet worden. De gekozen oplossing zal in 

september verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. 
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