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Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Raadsbesluit 

beëindigen 

Ouderenpakket in 

Meedoen Schagen  

Januari 2020 – Verordening Meedoen wordt aangepast i.v.m. vervallen Ouderenpakket. Voorstel wordt 

voorgelegd aan uw Raad in 31 maart 2020, inclusief een overgangsregeling voor bestaande cliënten. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Raadsbesluit 

herinvoering eigen 

bijdrage Begeleiding 

en Dagbesteding 

Wmo 

Januari 2020 – De inwoners die het betreft zijn in november/december geïnformeerd dat zij vanaf 1 januari 2020 

bijdrage plichtig zijn. De verordening wordt in 31 maart 2020 ter vaststelling aan u voorgelegd. Het CAK int de 

eigen bijdrage in maart met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.  

Sigge van der 

Veek 

Gehele gemeente Huiskamers Februari 2020 – Beleids- en subsidiekader Ontmoeting in de kernen is december 2019 vastgesteld, gekoppeld 

aan subsidie- en accommodatiebeleid.  

Wonen Plus Welzijn is gestart met de voorbereidingen van de Huiskamer Huys ten Oghe in Callantsoog. De 

officiële opening wordt gepland. 

Voor de andere huiskamers in woonzorgcomplexen zijn we in overleg met Woonzorggroep Samen om tot 

uitvoering te komen.  

Datum 

Aan 

Van 

Betreft 

 

3 maart 2020 

Oordeelsvormende raad 

Sigge van der Veek 

Actieve informatie beeldvormende vergadering 
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Sigge vd Veek Petten Samenwerking SEBAP 

en DOP Petten 

Februari 2020 – Er wordt een overleg over de voortgang gepland. 

Januari 2020 – Het initiatief ligt bij SEBAP en DOP Petten om een pilotvoorstel voor een gezamenlijke 

huiskameractiviteit in te dienen. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Inclusie agenda Januari 2020 – Een Raadsvoorstel is in voorbereiding en wordt aan Raad voorgelegd op 21 april 

(oordeelsvormend) en 12 mei (besluitvormend) .  

 

Sigge van der 

Veek 

Gemeente Schagen, 

Hollands Kroon en 6 

gemeenten in de 

regio Noord 

Kennemerland en de 

Dierenbescherming 

Realisering nieuw 

dierenasiel in de regio 

Februari 2020 -  

Januari 2020 – ambtelijk overleg gepland met regio gemeenten en Dierenbescherming, resultaat wordt 

gemeld in volgende info. 

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Evaluatie 3D Februari 2020 – op 24 februari wordt in de beeldvormende raadsvergadering de evaluatie van de 3 

decentralisaties gepresenteerd. Vooruitlopend hebben wij gesproken met de klankbordgroep van de raad in 

januari.  

 

Uit de op 24 febr gepresenteerde onderzoeken selecteren wij de aanbevelingen die als input meegenomen 

worden in het nieuwe 3D Beleidsplan en de Integrale Verordening. Dit zijn de zogenaamde ‘eerste contouren’. 

Over deze eerste contouren gaan we 25 mei in de beeldvormende raadsvergadering met elkaar in gesprek.    

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Onderwijsvisie  Januari 2020 – Op 6 januari 2020 besproken met bestuurders primair onderwijs. Voortgang in Oogo (Op 

Overeenstemming Gericht Overleg)  in maart 2020. 

De onderwijsvisie is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan en is bedoeld om uitgangspunten te 

formuleren met betrekking tot kwaliteit van onderwijs. 

Het Integraal Huisvestingsplan levert de input voor de Nota van Uitgangspunten. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Hulpmiddelen Wmo Februari 2020  
Op dit moment worden de afgesproken levertijden gerealiseerd en verloopt de dienstverlening van Welzorg 

naar behoren. De gemeente ontvangt weinig / geen klachten van cliënten over de serviceverlening van 

Welzorg. 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Wet inburgering De nieuwe wet Inburgering wordt vanaf 1 januari 2021 van kracht. Dit betekent dat de gemeente per 1 januari 

2021 er een nieuwe wettelijke verplichting bij krijgt. Het ministerie heeft vooruitlopende op de definitieve 

vaststelling van de wet de gemeenten de opdracht gegeven al te starten met de implementatie. Op basis van 

deze aanstaande wetswijziging is de projectopdracht inburgering opgesteld. Het college heeft besloten dat 

de rijksmiddelen voor invoering taakstellend zijn. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Maatschappelijke 

Diensttijd – Gouden 

kans Project 

Vorig jaar is besloten dat wij gezamenlijk met de gemeente Alkmaar, Den Helder en Hollands Kroon een 

rijkssubsidie zouden aanvragen voor het project Maatschappelijke Diensttijd. Een landelijk initiatief vanuit de 

coalitiepartij CDA. Het samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen is ondertekend en de eerste 

groep jongeren in Alkmaar is begonnen. In februari gaan we van start in Den Helder en begin mei ligt het 

zwaartepunt in de gemeente Schagen. Ter informatie: Binnen de regio noemen we het geen ‘Maatschappelijk 

Diensttijd’ maar hebben besloten verder te gaan onder de naam ‘Gouden Kans Project’. Het traject biedt 

jongeren een gouden kans om op een vernieuwende manier hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Voor 

organisaties is het een mogelijkheid om jongeren aan te trekken en samen een maatschappelijk project op te 

pakken. 
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