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ANNEBMemo

Memo

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Gehele 

gemeente 

Evaluatie 3D 

beleidsplan 

Aan de hand van het 3D Beleidsplan, zoals vastgesteld in 2014, is bij beleid en de wijkteams opgehaald wat er 

de afgelopen jaren is gedaan, welke resultaten zijn behaald en of we deze kunnen onderbouwen met cijfers.  

Vervolgstap zal zijn om ook bij inwoners, aanbieders en samenwerkingspartners belevenissen en cijfers op te 

halen. Eind mei wordt de klankbordgroep van de raad meegenomen in de eerste resultaten en een plan van 

aanpak voor het vervolg. 

Sigge van der 

Veek 

Gehele 

gemeente 

Ontmoeting in de 

kernen - huiskamers 

In de gemeente Schagen vinden diverse initiatieven plaats. OldSkoel in Burgerbrug en OEK in Schagerbrug 

hebben subsidie ontvangen om de ontmoetingsfunctie verder te verstevigen. 

In samenwerking met de partners van WonenPlusWelzijn, de Wooncompagnie en Samen wordt gewerkt aan 

een plan om buurtkamers in te richten. Rond de zomervakantie zal hier meer duidelijk over worden. 

Sigge van der 

Veek 

Gemeente Project 

Loonkostensubsidie 

In mei 2019 is het project Loonkostensubsidie gestart. Doel is mensen met een arbeidsbeperking met behulp 

van loonkostensubsidie een arbeidscontract te geven. Deze groep mensen heeft een beperking waardoor zij 

niet het minimumloon kunnen verdienen. De werkgever krijgt loonkostensubsidie van de gemeente om toch 

een volwaardig en duurzaam dienstverband aan te kunnen bieden. Het project is geïnitieerd door de 

portefeuillehouders Sociaal Domein die zitting hebben in de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde 

Arbeid (GrGa) vanuit het idee dat mensen die sinds 1 januari 2015 niet meer in aanmerking komen voor Wsw of 

Wajong nauwelijks of zeer moeizaam werk kunnen vinden. Partners in het project zijn Noorderkwartier en Agros. 

Datum 

Aan 

Van 

Betreft

12 juni 2019 

Beeldvormende raad 

Sigge van der Veek 

Actieve informatie beeldvormende vergadering 
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Sigge van der 

Veek 

Kop van NH Match 2020 

Onderdeel van De 

Kop  Werkt 

Match 2020 is onderdeel van De Kop Werkt. Doel van Match 2020 is om de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt te verbeteren alsook de match van vraag en aanbod. Er zijn vier speerpuntsectoren benoemd. 

Projectleiders verbinden de verschillende partijen (onderwijs-werkgevers-werkzoekenden) met elkaar en 

stimuleren initiatieven om tot verbeteringen te komen. 

In de bijlage is aangegeven welke activiteiten inmiddels uitgevoerd worden of in de planning staan. 

Sigge van der 

Veek 

Gemeente Preventiecoalitie 

schuldenaanpak en 

gezondheid 

Door ondertekening van een intentieverklaring participeert Schagen in een landelijk opgezette aanpak van 

achterstanden bij het betalen van premie zorgverzekering. Voor mensen met een bijstandsuitkering die een 

achterstand hebben wordt met de zorgverzekeraar een regeling getroffen waardoor zij niet (langer) in de 

wanbetalers regeling opgenomen worden. De premie en een aflossingsbedrag wordt ingehouden op de 

uitkering en rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaald. Als de bijstandsgerechtigde na 36 maanden correct 

heeft afgelost wordt het eventuele restant kwijtgescholden. 

Doel van de preventiecoalitie is de schuldenproblematiek beheersbaar te houden en gezondheid van de 

doelgroep te verbeteren door zorg te kunnen blijven leveren op grond van het betalen van de zorgpremie en 

daarnaast extra activiteiten voor deze doelgroep in te zetten. 
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