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ANNEBMemo

Memo

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Gemeente 

Samenwerking met 

Den Helder, Hollands 

Kroon en Schagen, 

de 

Gemeenschappelijke 

Regeling 

Gesubsidieerde 

Arbeid en 

Noorderkwartier N.V. 

Noorderkwartier N.V. 26 november 2019: In de aanbiedingsbrief van de Begroting 2020 heeft Pro-bedrijven / Noorderkwartier N.V. 

aangegeven door te gaan ontwikkelen als sociale onderneming en naast arbeidsmogelijkheden voor mensen 

met een indicatie Beschut werken en mensen met een arbeidsbeperking die in aanmerking komen voor 

Loonkostensubsidie ook mogelijkheden voor mensen die 100% loonwaarde hebben te creëren. Doel daarvan is 

de bedrijfsvoering en exploitatie rendabel te houden en de financiële risico’s voor de gemeenten te beperken. 

16 oktober 2019: Op verzoek van Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Noorderkwartier N.V. wordt 

een wijziging van de statuten van Noorderkwartier N.V. doorgevoerd. De wijziging komt er op neer dat de winst 

van Noorderkwartier N.V. niet wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders, maar binnen het bedrijf 

wordt gereserveerd. Een deel wordt ingezet als ‘sociaal dividend’. Dit kunnen de drie gemeenten Den Helder, 

Hollands Kroon en Schagen inzetten voor re-integratietrajecten voor mensen in het uitkeringsbestand met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Op dit moment wordt dit budget ingezet voor het Project Loonkostensubsidie. Uit Schagen zijn daarvoor 

inmiddels zo’n 12 deelnemers. 

Datum 

Aan 

Van 

Betreft

16 oktober 2019 

Beeldvormende raad 

Sigge van der Veek 

Actieve informatie beeldvormende vergadering 
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Sigge van der 

Veek 

Gehele gemeente Huiskamers 26 november 2019: U wordt geïnformeerd via separaat memo over de voortgang. 

Op 8 oktober is een bestuurlijk overleg geweest met Woonzorggroep Samen, de Woningcorporaties en 

WonenPlusWelzijn, waarin afspraken gemaakt over de toekomst van de huiskamers in de woonzorgcomplexen. 

In september is het ontmoetingspunt in Schagerbrug geopend. In november zal een ontmoetingspunt in ’t 

Zand worden geopend. 

Sigge vd Veek Petten Samenwerking SEBAP 

en DOP Petten 

26 november 2019: Geen actuele ontwikkeling. 

Beide organisaties hebben in gesprekken uitgelegd hoe zij denken over het beheer van het DOP. De 

wethouder heeft een brief gestuurd waarin hij zowel DOP als SEBAP vraagt om  in het belang van de 

gemeenschap in Petten met elkaar in gesprek te gaan om tot een werkbare samenwerking te komen. Een 

uitspraak van de gemeente zorgt er nu voor dat er altijd één partij zal stoppen met haar activiteiten. Dat is niet 

in het belang van Petten.  

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Inclusieve agenda 26 november 2019 

Voor het eind van 2019 ontvangt de Raad een informatiememo over de planning van ontwikkeling van de 

inclusieve agenda. Begin 2020 zal een plan van aanpak voorgelegd worden. 
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