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Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Gehele gemeente Huiskamers 2020 10 12: Op 1 oktober is WPW gestart bij 2 locaties (Hornhoeve en Sabinahof) en 1 november bij 

de andere 2 locaties (Sint Jozefpark en Angelapark). Zodra er een versoepeling is van de 

coronamaatregelen, worden activiteiten in de gemeenschappelijke ruimtes stapsgewijs opgepakt, 

met inachtneming van de coronamaatregelen en kwetsbare doelgroep. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Onderwijsvisie  2020 12 10: De Visie op Onderwijs is zo goed als af en wordt 11 januari in een beeldvormende 

vergadering besproken. Tijdens deze bijeenkomst zullen de schoolbesturen ook aanwezig zijn en 

een rol vervullen. De gezamenlijke opdracht omtrent leren en ontwikkelen komt hier naar voren en 

zal interactief besproken worden. 

2020 10 20: I&O heeft de rapportage van het onderzoek opgeleverd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt 

aan een concept versie van de visievorming op onderwijs voor de gemeente Schagen. 9 

November zal dit worden besproken met de schoolbesturen. In Januari wordt de onderwijsvisie in 

de beeldvormende raadsvergadering besproken. 

2020 09 09: In Samenspraak met de onderwijsprofessionals en I&O de interviews met hen uitgesteld 

tot oktober. Op deze manier zullen er voldoende professionals meedoen waardoor het een 

betrouwbaar en valide onderzoek zal zijn.   
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Oordeelsvormende raad 

Sigge van der Veek 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Jongerenparticipatie 2020 12 10: De jongeren van het Gouden Kans project die geïnteresseerd waren in de opdracht 

van de gemeente schagen om een jongerenevent te organiseren hebben inmiddels hun 

snuffelstages gevolgd. Deze stages moesten helaas onverhoopt digitaal, vanwege de aangepaste 

lockdown. Door deze maatregelen is het Gouden Kans project ook met twee weken vertraagd en 

zijn er helaas ook deelnemers afgevallen. Er is uiteindelijk één jongeren die binnen de gemeente 

Schagen gaat onderzoeken hoe het jongerenevent moet plaatsvinden. Het daadwerkelijk 

organiseren hiervan is door de nieuwe maatregelen helaas niet mogelijk. De opdracht kan pas 

begin januari van start gaan en moet half februari af zijn. We gaan in deze periode op bezoek bij 

het regius college en in gesprek met de klassen om enthousiasme op te roepen voor het 

organiseren van een jongerenevent. Op deze manier wordt de eerste stap binnen 

jongerenparticipatie ook echt mede georganiseerd door een jongere, met daarbij de huidige 

werkgroep (op verzoek van de VVD) als klankbord groep. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Maatschappelijke 

diensttijd: Het Gouden 

Kans Project 

2020 12 10 : De deelnemers van het Gouden Kans project hebben hun stage periode afgerond en 

hebben allemaal een organisatie uitgekozen waar zij een opdracht kunnen doen. Helaas hebben 

twee jongeren de groep verlaten vanwege terugkerende problemen i.h.k.v. depressies. Pand 

Raak, Landgoed Schagerwaard, Theater de Binding en de gemeente Schagen bieden een 

opdracht (of opdrachten) aan. De jongeren zijn nu bezig met ‘Design Thinking’ en geven hun 

opdracht concreet vorm. Begin januari starten zij hiermee en half februari stoppen ze. Dit is ook 

precies de periode waarin zij zich weer kunnen inschrijven voor een opleiding, als dit het resultaat is. 

Ze kunnen ook instromen naar werk. Daarnaast zijn we op de achtergrond met alle deelnemende 

gemeenten bezig om te verzamelen wat nu precies de effecten zijn van dit project en wat voor 

invloed dit heeft op het toekomstige beleid rondom deze problematiek en deze doelgroep. 

Sigge Hele gemeente Wmo-vervoer 2020 10 12 Intern is er een onderzoek gestart naar de huidige stand van zaken van het wmo-

vervoer en de dilemma’s hieromtrent. Als dit is afgerond wordt er samen gezocht naar de 

bestuurlijke opdracht die hieruit voortkomt. Dit naar aanleiding van signalen die het wijkteam van 

inwoners heeft ontvangen, een inspreken bij een raadsvergadering en het wegvallen van de inzet 

van vrijwilligers tijdens corona. 
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