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 Raadsvergadering van 26 september 2017  

Datum besluit

Registratienr

Onderwerp

  

25 juli 2017 

17.046934 

inzet overschot sociaal domein 2016 en extra middelen sociaal domein meicirculaire 2017 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.25 juli 2017, nr. ;  

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 5 september 2017; 

 

besluit: 
1. Het bij de jaarrekening 2016 toegevoegde bedrag van € 2,9 mln. als volgt te onttrekken uit de 

reserve Sociaal Domein: 

- Buurtgezinnen        €      50.000 

- Pilot Callantsoog, Petten, ’t Zand     €    100.000 

- Communicatie sociaal domein      €    100.000 

- Dementievriendelijke gemeente      €    100.000 

- Toekomstplan 18-/18+       €    100.000 

- Aanpak kwetsbare jongeren      €    100.000 

- Ontwikkelbudget urban data center     €    100.000 

- Lokaal cultuurfonds       €    200.000 

- Stimuleringsfonds initiatieven      €    250.000 

- Tijdelijke extra inzet wijkteams      €    250.000 

- Aanpassingen fysieke omgeving rond woon/zorgcomplexen  €    250.000 

- Inzetten restant t.b.v. reserve maatschappelijke nut   € 1.300.000 

 

2. Het bedrag van € 1.300.000 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijk Nut Openbaar 

Gebied. 

 

3. de extra middelen sociaal domein uit de meicirculaire 2017 als volgt in te zetten: 

a. structurele dekking WSW    € 150.000 oplopend tot 372.000 

b. afschaffen eigen bijdrage   € 110.000 

c. invoeren ouderenpakket   € 130.000 

d. obesitas     € 160.000 

e. uitbreiding kindpakket 0 – 4 jarigen  €   20.000 

f. ophoging budgetsubsidies Mee en WpW € 120.000 

g. evaluatie subsidiebeleid    €   87.000 

h. harmonisatie museumbeleid   €   50.000 

i. harmonisatie tarieven binnensport  €   75.000 

j. het bedrag van € 393.000 uit 2017 in te zetten voor de incidentele tekorten in 2018-2020. 

 

4. De punten a tot en met  j van het besluit genoemd onder 3 te verwerken in de begroting 2018 en 

meerjarenraming. 
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Aldus besloten in de vergadering van: 26 september 2017. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 


