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Hele gemeente

Welzijn op recept

18 mei 2021 is de kick off van Welzijn op recept geweest. Diverse partijen zijn uitgenodigd
voor deze feestelijke bijeenkomst. Een persbericht is in de krant opgenomen.

Hele gemeente

Aanbesteding trapliften

De beoordeling van de inschrijvers heeft plaatsgevonden op 12 mei 2021. De voorlopige
gunning is gedaan. Daarna zal bekend gemaakt worden met welke aanbieder er een
nieuw contract aangegaan wordt en hoe dat er uit gaat zien.

Hele gemeente

Sociaal medisch advies

Er loopt een aanbesteding voor sociaal medisch advies. De publicatie van de
aanbesteding is eind april gedaan. Sociaal medisch advies wordt door een
wijkteamconsulent ingezet als er een medische onderbouwing voor de
aanvraag van een maatwerkvoorziening nodig is. Ook is dit noodzakelijk voor
de aanvragen van gehandicaptenparkeerkaarten.

Hele gemeente

Rapport Berenschot,
incl. audit NVVK

Audit schuldhulpverlening
Om als volwaardig lid te kunnen doorgaan als lid van de NVVK (sinds 2018 is Schagen
volwaardig lid) , moest de gemeente Schagen een herhalingsaudit ondergaan. Tijdens
deze audit wordt getoetst of de gemeente nog steeds voldoet aan de voorschriften van
de NVVK. De gemeente heeft deze audit wederom glansrijk doorstaan. De auditor heeft
geconstateerd dat de gemeente Schagen de schuldhulpverlening uitvoert conform de
wettelijke regels en de modules en gedragscodes van de NVVK. De auditor zal de NVVK
adviseren de certificering voort te zetten. Uw raad wordt binnenkort door middel van
een memo uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van deze audit.
Tevens wordt u geïnformeerd over de aanbevelingen van het RKC onderzoek door
Berenschot over schuldhulpverlening en ho het college dit verder oppakt.
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Hele gemeente

Tijdelijke
overbruggingsregeling
noodzakelijke kosten
(TONK)

TONK
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geldt van 1 januari tot 30 juni
2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht
toekennen. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:
•
die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare
en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
•
die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
•
waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.
Er zijn in Schagen in het kader van de TONK tot op heden (10 mei 2021) 42 aanvragen
ingediend, waarvan 6 aanvragen zijn afgewezen wegens een te hoog inkomen van de
aanvrager, 2 buiten behandeling zijn gelaten wegens het niet volledig aanleveren van
de benodigde gegevens (na herhaald verzoek de gegevens te overleggen), 3 zijn
ingetrokken door de aanvrager en 31 zijn toegekend. Er is ultimo 10 mei 2021 in totaal
een bedrag van € 99. 644,60 aan ondersteuning toegekend. Het aantal aanvragen in
het kader van de TONK is lager dan door het college is ingeschat. Ook op landelijk
niveau is dit het beeld.

Hele gemeente

TOZO

In het kader van het Tozo-controleplan wordt bij ongeveer 450 (van de 600)
ondernemers nader onderzocht of zij terecht de Tozo-uitkering hebben ontvangen.
Daarnaast wordt bij de ondernemers die de Tozo4 hebben aangevraagd extra goed
gekeken of de ondernemer wel recht heeft op de Tozo of niet. Tot op heden zijn er zeven
ondernemers die van ons daardoor een afwijzing hebben ontvangen en de
voorliggende periode aan ons terug moeten betalen. Hoe dit wordt teruggevorderd is
nog een beleidsmatige afweging.

Hele gemeente

Toeslagenaffaire
kinderopvang

Vanaf februari krijgen wij gegevens van ouders binnen die (mogelijk) gedupeerde zijn in
de toeslagen affaire. Ons wijkteam belt hen op met een open hulpvraag voor
ondersteuning. Tot nu toe zijn er 27 ouders aangemeld en benaderd. Hiervan hebben er
3 om ondersteuning gevraagd. Ook wordt er per casus gekeken of het mogelijk is om
openstaande vorderingen vanuit de gemeente op ‘pauze’ te zetten, zodat deze ouders
de rust krijgen om het leven weer op de rit te brengen. Als het geen verwijtbare

2 van 4

vorderingen zijn, en er kan worden aangetoond dat de situatie door de toeslagenaffaire
is ontstaan, zullen deze schulden ook worden kwijtgescholden.
Hele gemeente

Jongerenhuis

Hele gemeente

Extra voorzieningen t..v.
jongeren i.v.m. corona

Hele gemeente

Mazzelproject –
ongeoorloofd
ziekteverzuim

Begin mei is een start gemaakt aan de verbouwing van het jongerenhuis. In eerste
instantie wordt dit een plek voor (lichte) overlast gevende groepen, zodat zij worden
ondersteund en verleid tot goed gedrag. Dit alles ter preventie van verergering of
nieuwe groepen. Daarnaast wordt onderzocht of er behoefte is aan een breder
aanbod. Hier is echter wel tijd voor nodig en daarbij zijn de eerste ervaringen van de
komende maanden ook belangrijk. U wordt van de ontwikkelingen op de hoogte
gehouden.
In alle vakanties worden activiteiten (online en fysiek) georganiseerd voor jongeren. In
de zomervakantie mogen jongeren ook zelf meedenken in wat ze graag zouden willen
doen. Hier wordt samen.schagen voor ingezet. Ook wordt er binnenkort een afspraak
gemaakt met een groep jongeren die meedenkt over participatie en hoe zij ons kunnen
benaderen met zaken die voor hen belangrijk zijn. Dit alles ter preventie van verveling en
vereenzaming. Echter, en blijft een groep jongeren die lastig te bereiken is. Samen met
het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, de GGD, Jongerenwerk en ons wijkteam
doen we er alles aan om deze groep te vinden en te ondersteunen. Met de extra
middelen die de gemeente hier voor krijgt zal in samenspraak met alle partners worden
gekeken of er aanvullend aanbod nodig is.
Ter uitvoering van het flankerend beleid voor onderwijs en gemeenten van het
Regionaal programma VSV/JIKP 2020-2024 hebben het Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs Kop van Noord Holland, het ROC Kop van Noord- Holland, de RMCfunctie en de gemeente Den Helder als contactgemeente voor de RMC-regio samen
met de GGD Hollands Noorden een aanpak voor de invoering van M@zl in
voorbereiding genomen. De komende twee schooljaren wordt op regionaal niveau
(Kop4) een pilot gestart met het M@zl project (mazzelproject).
M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling;) is een bewezen effectieve
interventie die door scholen en jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties, ondersteund
door gemeenten, wordt toegepast om leerlingen met (verhoogd) ziekteverzuim
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vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Hierdoor wordt het ziekteverzuim
teruggedrongen en langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten kan worden
voorkomen. M@ZL is toepasbaar op elke school. Schoolmedewerkers en jeugdartsen
hebben samen aandacht voor de leerling die is ziek gemeld. Zij doen dit vanuit zorg en
ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Regionaal
Preventieakkoord Kop
van Noord-Holland

Een bijvangst van deze methode kan zijn dat we de eenzame leerlingen met mentale
klachten eerder in het vizier krijgen.
De 4 Kop-gemeenten gaan samen met andere partijen (publiek en privaat) aan de slag
met een Regionaal Preventieakkoord, welke zal aansluiten op de gezondheidsambities
in de verschillende bestaande akkoorden, nota’s en lokaal beleid. In het Noordkop
Gezond Akkoord staat de volgende ambitie centraal: “De Kop van Noord-Holland is in
2033 een positief gezonde regio. In de Kop van Noord-Holland leven gezonde, vitale en
gelukkige inwoners. Zij hebben een actieve leefstijl en groeien op in een gezonde
omgeving. Zij zijn veerkrachtig en maken gezonde keuzes.”. Het Noordkop Gezond
Akkoord richt zich op de volgende 5 speerpunten: “Een leven lang gezond actief”, “Een
gezonde leefstijl met gezonde keuzes”, “Terugdringen middelengebruik: alcohol, drugs,
roken”, “Meedoen in de Kop” en “Vitaal ouder worden”.
Op 7 april 2021 vond een bijeenkomst plaats waar bijna 50 organisaties aangaven graag
mee te willen doen met het Noordkop Gezond Akkoord. Zij ondersteunen de ambitie en
de omschreven speerpunten. Met hen willen we samen aan het werk om verdere
concrete afspraken te maken de komende tijd.
Het preventieakkoord is een dynamisch document en kan in de loop van de tijd worden
geüpdatet. Vanuit het Rijk is er uitvoeringsbudget voor 2021, 2022 en 2023, zodat
gemeenten de komende jaren een flinke impuls kunnen geven aan hun
preventieakkoord. Voor 2021 wordt subsidie aangevraagd vóór 7 juni a.s.
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