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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 maart 2020, inclusief een overgangsregeling voor bestaande cliënten. 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Raadsbesluit 

beëindigen bijdrage 

aan Noodfonds 

Januari 2020 – Bestuur van Noodfonds is geïnformeerd, gesprek voor nadere toelichting is gepland om 

voortgang te borgen. 

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 maart 2020 ter vaststelling aan u voorgelegd. Het CAK int de 

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

Datum 

Aan 

Van 

Betreft 

 

22 januari 2020 

Oordeelsvormende raad 

Sigge van der Veek 

Actieve informatie beeldvormende vergadering 
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Sigge van der 

Veek 

Gehele gemeente Huiskamers Januari 2020 – Kaders voor ontmoeting zijn vastgesteld, gekoppeld aan subsidiebeleid.  

Er zijn afspraken gemaakt met Woonzorg Nederland, Wooncompagnie, Woonzorggroep Samen en Wonen Plus 

Welzijn. 

Sigge vd Veek Petten Samenwerking SEBAP 

en DOP Petten 

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. In de Rim van 17 december 2020 is aangegeven dat een 

voorstel in het voorjaar van 2020 aan de Raad wordt voorgelegd. 

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 

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

gemeld in volgende info. 

 

Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Evaluatie 3D Januari 2020 – op 24 februari in de beeldvormende raadsvergadering wordt 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. 
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Sigge van der 

Veek 

Hele gemeente Hulpmiddelen Wmo Januari 2020  
De samenwerking tussen gemeenten en de nieuwe leverancier verloopt goed. We hebben met Welzorg 

goede werkafspraken  gemaakt en vastgelegd. 

En de klachten zijn afgenomen, waarbij wij ons er van bewust zijn dat door de toename van complexe 

aanvragen het in sommige situaties niet altijd makkelijk en snel  is op te lossen. 

Het leveren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen is een complex proces, omdat voor iedere cliënt een op 

hem afgestemd hulpmiddel moet worden geleverd. De standaardhulpmiddelen vereisen vaak individuele 

aanpassingen. 

 

Vanwege de achterstanden van de vorige leverancier,  is Welzorg gestart met een grotere hoeveelheid 

opdrachten dan verwacht. Dit heeft in de eerste maanden invloed gehad op de overeengekomen 

doorlooptijden. Welzorg houdt de gemeenten actief op de hoogte van de voortgang. Er wordt geprioriteerd 

op urgentie, het belang van de cliënt staat hierbij voorop.  

 

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. 

  

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. Ter financiering van dit project 

wordt de raad bij vergadering van 31 maart verzocht de reserve ‘verhoogde asielinstroom’ ter dekking in te 

zetten. 
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