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Schagen Eenmalige energietoeslag 
lage inkomens Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen 

via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 
euro. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote 
groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij 
gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in 
aanmerking komen – waaronder AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en 
zelfstandigen met een laag inkomen - kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. 
Om deze groep te informeren over deze tegemoetkoming gaan VNG en Divosa een 
publiekscommunicatie opzetten. Zodra wij de uitvoeringskaders van het Rijk hebben 
ontvangen kan het college een uitvoeringsregeling vaststellen. 

Het kabinet en de VNG streven ernaar dat in het eerste kwartaal van 2022 gestart 
wordt  met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. 
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Nationaal programma 
onderwijs (NPO)

In december heeft het college het bestedingskader vastgesteld met betrekking tot het NPO. Deze 
kaders zijn opgesteld met alle belanghebbenden. De gemeente neemt een verbindende rol aan: 
de partners die ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met (kans op een) een 
onderwijsachterstand kunnen samen maatwerk oplossingen aanbieden. De eerste aanvragen zijn 
begin januari binnen gekomen.

Vervoer naar priklocaties Net zoals bij de eerste twee vaccinaties, biedt de gemeente Schagen nu wederom vervoer aan 
naar de priklocaties voor de boostervaccinatie. Er zijn inwoners die niet zelfstandig (of met behulp 
van hun sociaal netwerk) naar de priklocatie kunnen komen. Zij kunnen gebruik maken van de 
vrijwilligers van Graag Gedaan en taxi Noordwest.

Electrische strandrolstoel Op 14 december 2021 is er een beschikking a € 9.200,- verzonden voor een tweede elektrische 
strandrolstoel. De Stichting Welzijnsvoorzieningen Zijpe heeft de oorspronkelijke aanschafsprijs 
weten te reduceren door het aanschrijven van sponsoren. Ook het onderhoud is via sponsoren 
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geregeld. Het gehandicaptenplatform zal zorgdragen voor  de daadwerkelijke aanschaf en 
aflevering bij het strandpaviljoen. 
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Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO)

Er zijn al ruim 300 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in Nederland. Aansluitend op deze 
landelijke ontwikkeling opent KopGroep Bibliotheken in samenwerking met Wonen Plus Welzijn in 
februari twee Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de gemeente Schagen. Namelijk één in 
de bibliotheek Schagen en één in de bibliotheek Tuitjenhorn. KopGroep bibliotheken financiert 
het IDO in 2022 en het Rijk heeft recentelijk extra gelden aan bibliotheken toegekend om IDO’s te 
kunnen financieren. Zodra bekend is hoe de IDO’s in 2023 en 2024 worden gefinancierd, 
mogelijk van deze gelden, kan het college een besluit over structurele financiering nemen. 
Wethouder Sigge van der Veek opent het IDO in Tuitjenhorn aanstaande maandag 31 januari op 
feestelijke wijze, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de dan geldende 
coronamaatregelen.
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