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Inleiding 
Het jaar 2017 is volop aan de gang en we slagen er voor het overgrote deel onze beloftes 

voor 2017 te realiseren. In deze rapportage kunt u per domein zien wat de tussenstand is. 

 

De teksten uit de begroting en de eerste tussenrapportage ziet u niet terug in deze 

rapportage maar u kunt eenvoudig via de aangegeven linken doorklikken naar de 

oorspronkelijke begrotingstekst. 

 

In de begroting hebben we aangegeven wat onze planning voor het komende jaar is en op 

deze planning ontvangt u nu de voortgang. Ieder domein start met een korte toelichting op 

de in het oog springende zaken. 

 

Naast de voortgang op de doelstellingen en resultaten bevat deze rapportage ook 

financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële 

aanpassingen met een korte toelichting. 
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Staat van de gemeente 
 

Sinds de eerste tussenrapportage zijn er een aantal ontwikkelingen geweest met budgettaire 

gevolgen. Hieronder staat deze per domein weergegeven:  

 

verloop begroting 2017      

(bedragen X € 1.000)      

       

stand na eerste tussenrapportage   -339 V 

       

aanpassingen bestaand beleid      

       

Economisch domein      

inhuur personeel behandeling bouwaanvragen 313    

extra ontvangst leges omgevingsvergunning -737    

vervallen exploitatie Oostwal 2 en Westerpark 20 -164    

diverse mutaties 34    

       

totaal mutaties Economisch domein   -554 V 

       

Sociaal domein      

diverse aanpassingen budgetten BBZ/Jeugd/Wmo -121    

vrijval 5% eigen risico Wet BUIG -392    

leerlingenvervoer -25    

wegenbeheer HHNK -45    

Skatebaan Oudesluis verplaatsen 75    

extra bijdrage Veiligheidsregio 52    

diverse mutaties 56    

       

totaal mutaties Sociaal domein   -456 V 

       

Domein Burger en bestuur      

mei circulaire gemeentefonds -649    

september circulaire gemeentefonds 359    

cao gemeentepersoneel 101    

Rentevergoeding uitgestelde betaling Nes Noord -116    

minder dividend Gasbedrijf Kop v Noord Holland 110    

lagere opbrengst aanmaningen 19    

lagere opbrengst toeristenbelasting 34    

diverse mutaties -110    

       

totaal mutaties Domein burger en bestuur   -253 V 

       

Saldo na mutaties bestaand beleid   -1.602 V 
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Deze mutaties staan ook bij de afzonderlijke domeinen met een korte toelichting. 

Opvallende zaken betreffen in ieder geval de vervallen exploitatiekosten van Oostwal 2 en 

Westerpark 20. Door de ontvlechting van de COWWI kon het pand Oostwal 2 verkocht 

worden. In het dekkingsplan van de ontvlechting is dit voordeel al vanaf 2018 meegenomen, 

vandaar hier een incidentele opbrengst voor 2017. 

 

Een ander in het oog springend voordeel betreft de vrijval van de 5% eigen risico Wet Buig. 

Doordat de uitkeringslasten binnen het beschikbare budget blijven, maken we dit jaar geen 

gebruik van de suppletieregeling en hebben we geen extra uitgaven die onder het eigen 

risico vallen. 

 

Na de Nota van Uitgangspunten zijn nog een aantal bestuurlijke wensen ontstaan, waarvoor 

wij het batig saldo van 2017 willen inzetten. Wanneer deze een structureel karakter hebben, 

zijn de structurele lasten opgenomen in de begroting 2018. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de bestuurlijke wensen opgenomen: 

 

Saldo na mutaties bestaand beleid   -1.602 V 

       

Bestuurlijke wensen 2017 (na Nota v Uitgangsp.)      

       

revitalisering recreatieparken (De Kop Werkt)   210  

Toezicht en handhaving recreatieparken   500  

lichte archeologie   35  

Monumentenbeleid (Zijperkerk, torens en molens)   65  

Ondergrondse containers bij strandslagen   75  

verbeteren telefonische bereikbaarheid   25  

opstartkosten urban datacenter   80  

extra impuls onderhoud fietspaden   400  

       

Prognose 2017   -212 V 

 

 

Toelichting nieuwe bestuurlijke wensen 

 

Recreatieparken 

 

Om de toeristische identiteit van Schagen te versterken stellen we voor op twee fronten in te 

zetten op de leefbaarheid van de recreatieparken.  De Kop Werkt start een traject om de 

komende drie jaar de recreatieparken in de hele kop te revitaliseren. Wij willen daar graag 

het voortouw in nemen. Daarnaast willen we stevig inzetten op illegale bewoning of 

oneigenlijk gebruik van de parken en starten hier een vijf-jarig project voor.  

 

Monumentenbeleid 

 

Om het achterstallig onderhoud van de Torens van de stichting Zijperkerken aan te pakken is 

een incidenteel bedrag nodig van € 85.000. Dit is tevens voorwaarde om aanvullende 

subsidie van de provincie te krijgen. Voor monumenten is nu jaarlijks € 20.000 beschikbaar. 
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Voor structurele instandhouding van onze monumenten waaronder de torens  van de 

Stichting Zijperkerken en de Molens van de stichting Zijpermolens, hebben we in de begroting 

het budget structureel verhoogd met € 40.000.  

 

Telefonische bereikbaarheid 

 

Wij willen graag dat iedereen die telefonisch contact met de gemeente zoekt, snel iemand 

aan de lijn heeft die in staat is de meest voorkomende vragen af te handelen. Hiertoe 

breiden we de formatie met 2 fte uit (€105.000 per jaar). Dit is opgenomen in de begroting 

2018. Om in 2017 hier een start mee te maken, ramen we in 2017 € 25.000. 

 

Urban data center 

 

Bij de behandeling van het raadvoorstel “inzet overschot Sociaal domein 2016 en extra 

middelen Sociaal domein meicirculaire 2017” hebben wij uw raad voorgesteld eenmalig een 

bedrag vrij te maken voor een Urban Data Center (UDC). Met een UDC willen we de 

toenemende relevante data steeds meer ontsluiten en gebruiken voor eigen gebruik en voor 

derden. Steeds meer gemeenten zien kansen, zo ook Schagen, maar het kost tijd, capaciteit 

en geld om de expertise en infrastructuur zelf op te zetten. Het CBS heeft al decennia lang 

ervaring op dit gebied en daarom de mogelijkheid om personele en technische capaciteit 

beschikbaar te stellen en in samenwerking met de gemeente data te ontsluiten voor beter 

beleid en productontwikkeling. Graag willen we in samenwerking met de andere 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland en derden een UDC in Schagen en/of onze regio 

opzetten. 

 

Bij de behandeling van genoemd raadsvoorstel heeft de raad het amendement 

aangenomen om geen bedrag uit het overschot Sociaal domein 2016 vrij te maken voor 

investering in het UDC. De raad heeft wel uitgesproken de noodzaak in te zien van een UDC, 

maar is van mening dat deze uit de reguliere middelen moet worden gefinancierd. 

De uitspraak van de raad ter harte nemend stellen we daarom het volgende voor. Om een 

UDC te kunnen inrichten komen we voor eenmalige opstartkosten te staan. Wat betreft de 

jaarlijkse exploitatie zien we mogelijkheden het UDC te kunnen uitvoeren binnen de 

bestaande apparaatskosten. 

 

De opstartkosten, ter hoogte van eenmalig € 80.000,- willen wij ten laste brengen van de 

reguliere begroting 2017. De tweede tussenrapportage laat zien dat we binnen het lopende 

begrotingsjaar hiervoor middelen kunnen her prioriteren. 

 

Extra budget fietspaden en overige wegen 

 

Ter verbetering van de fietsveiligheid en fietscomfort willen we dit jaar nog enkele 

werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om fietspaden en overige wegen die te maken 

hebben met scheuren en aanzienlijke oneffenheden als gevolg van wortelopdruk. Ook gaat 

het om concrete maatregelen ter verhoging van de fietsveiligheid. Daarom wordt 

voorgesteld in 2017 het budget eenmalig met € 400.000,- te verhogen. 
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Resumé van alle domeinen 
Beginstand is stand primaire begroting. Reeds besloten zijn besluiten genomen door de raad 

en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het 

begrotingssaldo. 

  

Bedragen x € 1.000 

Economisch domein 
Omschrijving Beginstand 

2017 
 Reeds 

besloten 
 Wijziging  

2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

Lasten 7.369 N 1 V 105 N 7.473 N 

Baten 5.404 V 1.900 V 26 N 7.278 V 

Saldo 1.965 N 1.901 V 131 N 196 N 
 

Sociaal domein 
Omschrijving Beginstand 

2017 
 Reeds 

besloten 
 Wijziging  

2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

Lasten 56.708 N 1.716 N 18 N 58.443 N 

Baten 17.666 V  V 269 V 17.934 V 

Saldo 39.042 N 1.716 N 250 V 40.508 N 
 

Domein burger en bestuur 
Omschrijving Beginstand 

2017 
 Reeds 

besloten 
 Wijziging  

2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

Lasten 54.077 N 6.298 N 222 V 60.153 N 

Baten 95.423 V 6.763 V 273 V 102.459 V 

Saldo 41.346 V 464 V 495 V 42.306 V 
 

Hollands Kroon 
Omschrijving Beginstand 

2017 
 Reeds 

besloten 
 Wijziging  

2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

Lasten 4.645 N  V 0 V 4.645 N 

Baten 4.645 V  V 0 V 4.645 V 

Saldo 0 V  V 0 V 0 V 
 

Totaal Generaal 
Omschrijving Beginstand 

2017 
 Reeds 

besloten 
 Wijziging  

2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

Lasten 122.798 N 8.014 N 98 V 130.714 N 

Baten 123.138 V 8.663 V 516 V 132.316 N 

Saldo 339 V 649 V 614 V 1.602 V 
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Economisch domein 
Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop.  Wij zijn 

trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven, en de grote werkgelegenheid die dit 

biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in 

onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit doen 

wij door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. 

Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun 

plannen, als die helpen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Schagen te verbeteren.  

Hierbij streven we naar zo weinig mogelijk regelgeving. De regels en procedures die toch 

nodig zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk.  

Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk weten 

wat hun behoefte is, aan uitbreiding bijvoorbeeld. Dan kunnen we namelijk ook beter 

inspelen op de procedures die nodig zijn.  

 

Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die 

in 2017 wordt gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.   

 

Een paar voorbeelden: 

 een heel nieuw dorpscentrum in Warmenhuizen; 

 woningbouw in bijna alle kernen, zoals: 

 50 sociale huurwoningen Hofstraat in Schagen; 

 vrije kavels in Burgerbrug en Sint Maartensbrug; 

 nieuwbouwprojecten 't Boerenerf en Witte Kool in Sint Maarten; 

 vernieuwing en uitbreiding Makado in Schagen; 

 bouw van supermarkt en woningen in Waarland;  

 realisatie bedrijventerrein Kolksluis; 

 grote bedrijfsuitbreidingen in ons landelijk gebied zoals:   

 Bejo Zaden, 

 Hazera Seeds,  

 Zabo Plants,  

 Firma van Schie 

 B4Agro; 

 uitbreiding van dierentuin Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn; 

 de nieuwe pleinen, trappen en strandopgangen in onze kustplaatsen; 

 aanleg van wandelnetwerk Kop van Noord-Holland. 

Ontwikkelingen 
We merken dat de economie verder aantrekt. De volgende zichtbare resultaten zijn de 

afgelopen periode geboekt. 

 

1. De samenwerking binnen de regio onder de noemer De Kop Werkt is, na jaren van 

overleg, bekrachtigd met een positief raadsbesluit. Dit besluit is unaniem ondertekend door 

de deelnemende overheden. Het jaarplan 2017 loopt volgens planning. In de gemeente 

Schagen zien we dat vooral bij de projecten in Oudesluis en bij Energy & Health Campus in 

Petten. Ook de promotie van de regio is goed zichtbaar geworden door uitvoering van het 

project Destinatiemarketing. Voor het jaarplan 2018 hebben we vanuit Schagen de 

projecten Sint Maartenszee en Groote Keeten opgevoerd en zetten we in op de start van het 

project Revitalisering Verblijfsrecreatie. 
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Ook op het niveau van Noord-Holland Noord blijven we samenwerken en is het 

'Ambitiedocument Holland boven Amsterdam' opgesteld. De economische speerpunten zijn 

agri-food, energie, water en toerisme. 

 

2. Voor het behalen van de doelstelling tafelzilver hebben wij een verkoopplanning gemaakt. 

Deze geeft inzichtelijk weer wat verkocht moet worden om de doelstelling te halen. De 

uitwerking start in 2018. In 2017 zijn de beide voormalige gemeentehuizen in Tuitjenhorn en 

Schagerbrug verkocht. De eerste verkopen van agrarische grond hebben ook 

plaatsgevonden. 

 

3. Het woningbouwprogramma blijft prioriteit. We blijven stappen zetten binnen de 

verschillende woningbouwprojecten en we starten nieuwe woningbouw projecten op. Zo 

wordt er bekeken hoe we de komende jaren zo'n 60 extra woningen kunnen gaan realiseren 

in Callantsoog, te beginnen op de Denneweg, ontwikkelen we door in Warmenhuizen 

Centrum, o.a. met het voorbereiden van de verkoop en bouwrijp maken van Warmenhuizen 

Centrum fase 2 en bekijken we de mogelijkheden van een CPO project aan de 

Dergmeerweg. In vrijwel alle kernen bouwen we woningen of zijn deze in voorbereiding. Dit 

alles met als doel om voor Schagen daadwerkelijk 950 woningen tot 2020 te realiseren. Wij 

sturen op projecten met een grote kans om nog voor 2020 tot uitvoering te worden 

gebracht. 

 

4. In het ruimtelijke domein zijn er veel ontwikkelingen bij diverse projecten. Naast de 

woningbouwprojecten komen ook veel andere projecten daadwerkelijk tot ontwikkeling, 

zoals; Makado Centrum wordt nu voorbereid, het nieuwe polderpark bij Oudesluis is gegund 

en we starten binnenkort met de uitvoering. Samen met de bewoners is het project 

Revitalisering Groote Keeten opgestart.  

 

5. In Petten gaan we de komende periode  verder aan de slag met de plannen voor 

camping Corfwater, Huis ter Duin en het Ontmoetingsplein.  

 

6. Snippergroen: de pilot wordt gestopt op advies van de Raad en zal de komende 

maanden worden afgehecht door de laatste aanbiedingen af te ronden. Begin 2018 zal de 

evaluatie plaatsvinden. Op basis daarvan zal nieuw verkoop & verhuur beleid worden 

opgesteld passend binnen de Wet Markt en Overheid.  
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7. Met de campagne "Zomer in de Kop" hebben we de afgelopen maanden mensen verleid 

om ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven. U bent de posters onderweg 

vast tegengekomen. We zijn er trots op dat we met deze campagne in juli en augustus 1.000 

unieke bezoekers per dag op de speciale themapagina's op de website van Holland boven 

Amsterdam wisten te realiseren. Met zelfs een enkele uitschieter naar 1.500 bezoekers per 

dag.  

 

8. Samen met een enthousiaste groep ondernemers hebben we een profiel voor de stad 

Schagen opgesteld. "Schagen Marktstad” is gelanceerd met een korte film, die op de eerste 

dag al meer dan 60.000 keer is bekeken!  

http://www.schagenmarktstad.nl/pg-28162-7-113352/pagina/schagen_marktstad.html 

 

9. In augustus van dit jaar hebben de betrokken partijen (stichting ECN, Pallas, Provincie NH, 

Ministerie EZ, TNO, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Gemeente Schagen, Staatbosbeheer) hun 

commitment gegeven aan de realisatie van de Energy & Health Campus in Petten door een 

afsprakenkader te ondertekenen. In het afsprakenkader staat per partij aangegeven welke 

inspanning zij gaan leveren om de komende jaren het OLP terrein te transformeren tot een 

levendige Energy & Health Campus.  

 

 

 

  

http://www.schagenmarktstad.nl/pg-28162-7-113352/pagina/schagen_marktstad.html
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Doelstelling E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- 

en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

E1.1 De gemeente voorziet in 
de behoefte aan uitbreiding 
of vestiging van 
ondernemers en inwoners 
door te zorgen voor 
actuele en flexibele 
bestemmingsplannen 
en....... 

340 N  V 145 V 195 N 

E1.2 Het 
woningbouwprogramma 
van de gemeente Schagen 
sluit aan bij de huidige en 
de toekomstige vraag naar 
woonruimte 

423 N  V 360 N 784 N 

E1.3 Schagen wordt een 
duurzame gemeente door 
continue inzet op milieu, 
klimaat en energie 

1.244 N  V 0 V 1.244 N 

E1.4 Wij werken samen met het 
georganiseerde 
bedrijfsleven, om het 
economisch klimaat te 
verbeteren en innovaties 
mogelijk te maken 

281 N 2 V 60 V 219 N 

E1.5 Schagen heeft een sterke 
toeristische identiteit en 
draagt deze ook uit 

845 N  V 50 V 795 N 

E1.6 Wij werken regionaal 
samen om de 
economische toekomst van 
de regio te versterken 

2.251 N 2 N 0 V 2.253 N 

E1.7 De vastgoedportefeuille 
wordt op een professionele 
manier beheerd 

1.409 N 1 V 0 V 1.408 N 

ET1 Taakstelling doelstelling 
ED1 

576 N  V 0 V 576 N 

Totaal 7.369 N 1 V 105 N 7.473 N 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
E1.1 Het beschikbare budget voor de invoering van de 

omgevingswet voor 2017 zal niet volledig worden gebruikt. 
We willen daarom voorstellen een deel van het budget mee te 
nemen naar 2018. Omdat de dekking van deze kosten wordt 
gevonden binnen de reserves zal deze mutatie geen effect 
hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook de lagere 
onttrekking bij het domein burger en bestuur. 

175 V 
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E1.1 Voor 2017 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor 
anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter 
wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben. Zie ook 
de baten bij E1.1 

30 N 

E1.2 De welstandskosten zijn hoger dan begroot. Hier tegenover 
staan eveneens meer legesinkomsten. 

47 N 

E1.2 Vanaf 2017 wordt de inhuur bwt apart geregistreerd. De 
kosten kunnen worden gedekt door de meeropbrengst in 
leges. Zie ook de toelichting bij doelstelling B2.2 van het 
domein burger en bestuur. 

313 N 

E1.4 Een deel van de ontvangen subsidie voor  beeldkwaliteits- 
duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen zal pas in 2018 tot 
uitgaven leiden. Voor het jaar 2017 kan het uitgavenbudget 
worden verlaagd. Omdat tegenover deze kosten een subsidie 
staat zal deze mutatie geen effect hebben op het 
begrotingsresultaat. Zie ook de baten bij E1.4 

60 V 

E1.5 Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van routes. Het gaat 
hierbij om historische thema informatie bij bestaande 
wandelroutes. We verwachten dat een deel van de kosten pas 
in 2018 worden gemaakt. We willen daarom voorstellen het 
restant van het budget over te hevelen naar 2018. De dekking 
van deze kosten vindt plaats vanuit de Algemene reserve. Dit 
betekent dat de onttrekking voor 2017 lager zal uitvallen. 
Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat 
2017. Zie ook domein burger en bestuur B2.1 

20 V 

E1.5 Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget 
beschikbaar gesteld voor waterrecreatie. We verwachten dat 
een deel van de kosten pas in 2018 worden gemaakt. We 
willen daarom voorstellen het restant van het budget over te 
hevelen naar 2018. De dekking van deze kosten vindt plaats 
vanuit de Algemene reserve. Dit betekent dat de onttrekking 
voor 2017 lager zal uitvallen. Deze mutatie heeft geen effect 
op het begrotingsresultaat 2017. Zie ook domein burger en 
bestuur B2.1 

15 V 

E1.5 Voor het jaar 2017 houden we budget over voor het 
verstrekken van subsidies voor monumenten. Wij willen 
voorstellen een gedeelte van het budget mee te nemen naar 
het jaar 2018 omdat wij dan de uitgaven verwachten. 

15 V 

    
Totaal 105 N 
 

Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

E1.1 De gemeente voorziet in 
de behoefte aan uitbreiding 
of vestiging van 
ondernemers en inwoners 
door te zorgen voor 
actuele en flexibele 

30 V  V 30 V 60 V 
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bestemmingsplannen 
en....... 

E1.2 Het 
woningbouwprogramma 
van de gemeente Schagen 
sluit aan bij de huidige en 
de toekomstige vraag naar 
woonruimte 

308 V  V 0 V 308 V 

E1.3 Schagen wordt een 
duurzame gemeente door 
continue inzet op milieu, 
klimaat en energie 

110 V  V 0 V 110 V 

E1.4 Wij werken samen met het 
georganiseerde 
bedrijfsleven, om het 
economisch klimaat te 
verbeteren en innovaties 
mogelijk te maken 

80 V  V 60 N 20 V 

E1.5 Schagen heeft een sterke 
toeristische identiteit en 
draagt deze ook uit 

1 V  V 0 V 1 V 

E1.6 Wij werken regionaal 
samen om de 
economische toekomst van 
de regio te versterken 

2.110 V  V 0 V 2.110 V 

E1.7 De vastgoedportefeuille 
wordt op een professionele 
manier beheerd 

2.232 V 1.900 V 4 V 4.136 V 

ET1 Taakstelling doelstelling 
ED1 

532 V  V 0 V 532 V 

Totaal 5.404 V 1.900 V 26 N 7.278 V 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
E1.1 Op basis van de huidige verwachting voor 2017 ontvangen wij 

meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten 
dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer 
personele inzet hebben. Zie ook de lasten bij E1.1 

30 V 

E1.4 Een deel van de ontvangen subsidie voor  beeldkwaliteits- 
duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen zal pas in 2018 tot 
uitgaven leiden. Voor het jaar 2017 kan het uitgavenbudget 
worden verlaagd. Omdat tegenover deze kosten een subsidie 
staat zal deze mutatie geen effect hebben op het 
begrotingsresultaat. Zie ook de lasten bij E1.4 

60 N 

E1.7 Op basis van de gerealiseerde cijfers uit voorgaande jaren en 
een inschatting voor het jaar 2017 willen wij voorstellen het 
jaarlijkse inkomstenbudget voor verkopen van stukjes grond 
bij te stellen. Deze bijstelling betekent een structurele 
verlaging van € 10.000,-. Deze aanpassing heeft daarmee 
een negatief effect op het begrotingsresultaat 

10 N 

E1.7 Op basis van de te verwachten opbrengsten voor huur en 
pachten stellen wij voor de bestaande budgetten hierop aan te 
passen. Deze aanpassing heeft een meerjarig positief effect. 

14 V 

    
Totaal 26 N 
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4.1.1  De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en 

inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en....... 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

 

 

Dienstverlening 

Er zijn 255 consulten, 123 conceptaanvragen, 417 vergunningaanvragen, 210 meldingen 

(sloop en gebruik)  in behandeling genomen en 392 vergunningaanvragen afgehandeld en 

in totaal 11 bestemmingsplannen vastgesteld. Het betreft vaker meer complexe aanvragen 

Verder hebben we aan de hand van de Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling diverse 

plannen van derden begeleid. De Reisgids hebben we geëvalueerd en ontwikkelen we 

door. 

 

Archeologie 

Om de service aan de aanvragers te verbeteren en om beter inzicht te krijgen in onze 

archeologische waarden zijn wij een pilot gestart met Archeologie West-Friesland: wanneer 

archeologisch onderzoek aan de orde is, vragen wij advies aan deze organisatie. In 1 

oogopslag is  in hetvervolg te zien waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wat 

het heeft opgeleverd en of bijvoorbeeld bepaalde gebieden vrijgegeven kunnen worden en 

dus geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Omdat er in 2017 meer aanvragen zijn 

gedaan waarbij archeologie een rol speelt en de waardenkaarten op orde moesten worden 

gebracht is de prognose voor eind 2017 dat er extra budget noodzakelijk is. 

  

Invoering Omgevingswet 

In het voorjaar hebben we een themabijeenkomst voor raads- en commissieleden 

georganiseerd over de Omgevingswet. Na een presentatie was er een Lagerhuisdebat, 

waaraan ook inwoners en collega´s hebben deelgenomen. Rode draad was het 

spanningsveld tussen `loslaten´ en de behoefte aan ´sturing´. We leren en ontwikkelen stap 

voor stap. Na de inventarisatiefase wordt nu gewerkt aan de vervolg projectopdracht voor 

2018.  

 

Vrijkomende agrarische bebouwing/ tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 

In overleg met de provincie zoeken we naar een breder pallet van oplossingen voor 

vrijkomende agrarische bebouwing. De eerste stap is het Beleidskader tijdelijke huisvesting 

arbeidsmigranten dat de gemeenteraad op 4 juli 2017 heeft vastgesteld, per aanvraag 

wordt maatwerk geleverd. Dit beleid is tevens een  instrument om vrijkomende agrarische 

bebouwing  aan te pakken.  Samen met de Kopgemeenten (via De Kop Werkt!), gemeente 

Opmeer en de provincie Noord-Holland zijn we gestart met een vervolg-onderzoek naar de 

omvang van het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten. Dit onderzoek is onontbeerlijk 

voor  het beoordelen/verdedigen van concrete aanvragen voor het huisvesten van 

arbeidsmigranten.  

 

We bieden agrarische bedrijven de mogelijkheid om te groeien. Zo is onlangs het 

bestemmingsplan vastgesteld dat de uitbreiding van B-Four Agro mogelijk maakt. De nieuwe 

locatie van Hazera Seeds in Warmenhuizen vordert en ook Bejo Zaden blijft zich ontwikkelen 

met ver- en nieuwbouw.  In ons bollenconcentratiegebied hebben we medewerking kunnen 

verlenen aan uitbreiding van onder andere de agrarische bedrijven van Van der Hulst, Vink 

en Zabelplant.  
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Regionaal detailhandelsbeleid 

In maart hebben we eerste analyse van de winkelstructuur en het functioneren van de 

retailsector in de regio Kop Noord-Holland gepresenteerd aan ondernemers en bestuurders. 

Met de gegeven input wordt nu de "detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland" 

geactualiseerd. Dit is naar verwachting gereed in het eerste kwartaal van 2018.  

 

Bestemmingsplan Lagedijk 

Er zijn 1 op 1 gesprekken gevoerd met 63 ondernemers, eigenaren en omwonenden van 

bedrijventerrein Lagedijk. Op 11 juli 2017 is een plenaire bijeenkomst geweest waarin hetgeen 

is opgehaald is gepresenteerd. De volgende stap is dat we de opgehaalde wensen, ideeën 

en plannen afzetten tegen beleid, wetgeving en gemeentelijke wensen. Op basis daarvan 

maken we keuzes voor de richting van het bestemmingsplan. In het najaar starten we het 

schrijfproces, waarbij een groep ondernemers, eigenaren en omwonenden actief meelezen. 

 

Schagen krijgt glasvezel. 

Tot eind september is met huis aan huis acties een percentage gehaald van 12% (2360 

aanmeldingen). Samen met E-Fiber en TriNed wordt nu een aanvullende campagne 

voorbereid. Daarna hopen we voldoende aanmeldingen te hebben om te kunnen starten. 

 

 

 

4.1.2  Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de 

toekomstige vraag naar woonruimte 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

Het woningbouwprogramma loopt nog steeds voorspoedig. Tot nu toe zijn er ruim 170 

woningen gestart met de bouw, o.a. Nes Noord, Beethoven, Watermolen, Westerpark in 

Schagen, Woningbouw bij de Supermarkt Waarland, Witte Kool Sint Maarten, ca. 10 

woningen in zowel Warmenhuizen als Schagerbrug en nog verschillende kleine plannen in de 

overige kernen. Bij een aantal woningbouwprojecten is de planning vertraagd, o.a. door 

bezwaar- en beroepsprocedures. De verwachting is dat er daarnaast dit jaar wordt gestart 

met de bouw van 30 woningen.  

 

Het uitvoeren van het beleid "Aanpak realiseren woningbouwopgave" heeft geresulteerd in 

het vaststellen van het tweede bestemmingsplan herbestemmen woningbouwlocaties en het 

nemen van een voorbereidingsbesluit. We zijn gestart met het aanjagen van de 3e tranche 

met woningbouwprojecten.  

 

De samenwerking met de woningcorporaties verloopt goed. De eerste gesprekken na 

ondertekening van de prestatieafspraken zijn gestart met Woonzorg Nederland en 

Woningstichting Den helder. Met Wooncompagnie wordt verder gewerkt aan de realisatie 

van de huurwoningen, we zijn blij met de huurwoningen die worden gebouwd aan de 

Beethovenlaan. Voor de locatie van het grasveld aan Westerpark en aan de Sportlaan/ 

regioplein in Schagen, maar ook in veel andere kernen, wordt gewerkt aan een plan voor 

sociale huurwoningen. Daarnaast is gestart met de bouw van 7 huurwoningen in het plan 

Nes-Noord.  
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In de commissie Ruimte van 4 september jl. heeft u richting gegeven aan de op te stellen 

verordening op de Blijvers-, Starters- en Duurzaamheidslening. De verwachting is dat we eind 

dit jaar met een raadsvoorstel komen.  

 

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) is regionaal tot stand gekomen. De Provincie 

heeft ook ingestemd met het RAP.  

4.1.3  Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en 

energie 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

Vanaf 2017 is het thema duurzaamheid ondergebracht in het Sociaal Domein. De resultaten 

van de voortgang van de Energieagenda 2017 zijn in het Sociaal Domein ondergebracht.  

4.1.4  Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat 

te verbeteren en innovaties mogelijk te maken 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

Ondersteunen bedrijfsleven bij (uitbreidings)vragen 

We hebben de jaarlijkse enquête gehouden onder onze bedrijven met de vraag of ze willen 

uitbreiden. Deze uitbreidingsvragen behandelen we proactief.  Structureel worden 

bedrijfsbezoeken georganiseerd. Dit is niet alleen voor de goede contacten. Het gaat er ook 

om dat we inzet plegen dat ondernemers elkaar meer informeren. Het ondernemersloket 

heeft een ondersteunende rol in het behoud en faciliteren van bedrijven. Vanuit het 

ondernemersloket worden vragen beantwoord over bijvoorbeeld verplaatsing, vestiging, 

uitbreiding etc. Door de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren, bevorderen wij de 

werkgelegenheid. 

 

 

Samenwerking met georganiseerd bedrijfsleven 

Tijdens de overleggen met de OFS en LTO is onder meer gesproken over Pallas, Schagen 

Marktstad, verkeerszaken, de Omgevingswet, Werkgelegenheid/vergunninghouders, 

Bestemmingsplan Lagedijk Detailhandel etc. Het doel is om elkaar te informeren en hierover 

met elkaar in gesprek te gaan. Deze overleggen resulteren in een goede samenwerking 

tussen de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven. 

 

Door zowel de OFS als LTO is recentelijk aangegeven het ondernemersfonds na 2017 voor 

een nieuwe periode te willen voortzetten.  

 

De Nieuwe Winkelstraat 

In het  document  ‘de Nieuwe Winkelstraat’ zijn acties opgenomen om te werken aan een 

vitaal, gezond en daarmee toekomstbestendig stadshart Schagen. Om de acties uit te 

kunnen voeren is samenwerking de grootste prioriteit. De komende tijd wordt hierop ingezet. 

Tevens kijken we naar ‘ het laaghangend fruit’: welke kleine stappen kunnen worden 

uitgevoerd om het stadshart van Schagen te verbeteren.  

 

 

 

4.1.5  Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit 
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Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

- Destinatiemarketing 

In juni zijn we van start gegaan met de campagne "Zomer in de Kop". Gericht op het 

verleiden van  mensen om ons mooie gebied te bezoeken en wat langer te blijven. In deze 

zomercampagne stonden de kust, water en Hollandse historie centraal. Basisgedachte voor 

de campagnes is steeds het laten zien van unieke combinaties, zoals een dagje strand 

combineren met een bezoek aan de Westfriese Folklore. Uit de resultaten is gebleken dat 

deze benadering aanspreekt en succesvol is. De campagne was zowel regionaal als 

nationaal zichtbaar via diverse media, o.a. abri's op de NS stations, A0-posters in de grote 

steden en redactionele artikelen op NU.nl. We zijn er trots op dat we met deze campagne in 

juli en augustus 1.000 unieke bezoekers per dag op de speciale "zomer in de Kop" 

themapagina's op de website van Holland boven Amsterdam wisten te realiseren. Met zelfs 

een enkele uitschieter naar 1.500 bezoekers per dag.  

 

 

 

- Kust  

We nemen deel aan de voorbereiding van de door de provincie op te stellen zoneringskaart 

(ter uitvoering van het kustpact). Tijdens dit proces zijn we ook in overleg gegaan met 

ondernemers en bewoners in de kustplaatsen. 

 

We zijn in 2017 gestart met een proefopstelling van verlichting op zonne-energie. Dit zou de 

minst belastende keuze kunnen zijn voor de strandopgangen. Vanwege de vele belangen 

die hierbij gemoeid zijn evalueren we deze proefopstelling met betrokken partijen 

(paviljoenhouders, natuurorganisaties, dorpsraad). Een plan van aanpak voor verlichting van 

strandopgangen wordt daarna opgesteld. In verband hiermee hevelen we een deel van het 

budget kust over naar 2018. 

 

-Structuurvisie Petten  

We hebben de panden aan het plein wit geschilderd. De herinrichting van het Plein, fase 1 

van de ringweg en het  gebied rond de Tankvallen zijn klaar. De komende periode gaan we 

verder aan de slag met de plannen voor camping Corfwater, Huis ter Duin en het 

ontmoetingsplein. 
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-Identity Matching 

De eerste beelden van Identity Match "Hollandse Tijden" zijn voor de zomer 2017 zichtbaar 

geworden. Het informatieboekje voor de toerist is uitgedeeld en de actie van de leliepotjes 

was zichtbaar in de media en via Facebook, Twitter, de gemeentelijke- en Hollandse Tijden 

website.  

Momenteel werken we aan de Hollandse Tijden route van Petten naar Julianadorp. Met deze 

route verleiden we de toerist om de N9 te verlaten en een toeristische route te rijden naar 

Texel. De route wordt gefinancierd met middelen uit De Kop Werkt! De verwachting is dat 

deze route voor de zomer 2018 gereed is. 

 

 

 

-Waterrecreatie  

De WED(Water als Economische Drager) subsidie is toegekend. De bebording is in maart 2018 

gereed. Om de doorvaarbaarheid voor sloepen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat 

de Groote Sloot wordt uitgediept. Met het Hoogheemraadschap is afgesproken dat dit 

wordt meegenomen in hun reguliere baggerwerkzaamheden. Wij willen het resterende 

budget van 2017 doorschuiven naar 2018 om de bebording en eventuele aanvullende 

voorzieningen voor het sloepennetwerk in de Groote Sloot dan te realiseren. 

 

-Wandelpaden-routes  

In Sint Maartenszee is voor de zomer een TOP (Toeristisch Overstap Punt) gerealiseerd met 

informatie over alle routes in de omgeving. Vanaf dit punt kan men starten met wandelen, 

fietsen en varen. In 2018 kijken wij naar locaties voor meerdere TOPS. Wij willen het resterende 

budget van 2017 hiervoor in 2018 gebruiken. 

 

- Schagen Marktstad 

Samen met een enthousiaste groep ondernemers zijn we gestart met de ontwikkeling van 

een profiel voor de stad Schagen. In juni is "Schagen Marktstad” gelanceerd met een korte 

film, een eigen website en facebookpagina. Samen met de ondernemers werken we de 

komende maanden aan een concreet uitvoeringsprogramma met acties om de stad 

Schagen als bestemming voor een dagje of weekendje weg nog bekender te maken. De 

Westfriese Folklore en de donderdagmarkt worden hier nadrukkelijk bij betrokken.   

 

 

 

 

 



19 

4.1.6  Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

 

De Kop Werkt! 

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in april 2017 zijn we voortvarend 

gestart met de uitvoering van het jaarprogramma 2017 van De Kop Werkt!. Er is binnen de 

projecten veel werk verzet. Energy en Health Campus Petten wordt steeds meer concreet. 

Oude Sluis is aanbesteed en wordt op korte termijn uitgevoerd. We hebben een 

kwartiermaker bereikbaarheid aangesteld. Belangrijke opgave hierbij is de vaste 

oeververbinding Burgervlotbrug om de provincie te overtuigen hierin te investeren. De 

voortgangsrapportage 2017 en het jaarprogramma 2018 Zijn in concept gereed en gaan 

eerst voor advies naar de Regionale Raadscommissie Noordkop van 19 oktober 2017. 

Daarna worden ze voorgelegd aan de gemeenteraden die hun wensen en bedenkingen 

aan kunnen geven. 

 

Gemeente Schagen heeft voor het jaarplan 2018 (volgens planning) de projecten 

Gebiedsvisie Sint Maartenszee  en Revitalisering Groote Keeten opgevoerd.  

 

Voor 2019 en verder staat het regionale project Revitalisering Verblijfsrecreatie 

(Revitaliseringsfonds) op de planning. Om dat effectief en gericht te kunnen inzetten, wordt 

in 2018 een vitaliteitsscan uitgevoerd. Uit die scan moet blijken waar de revitalisering moet 

plaatsvinden en waar het revitaliseringsfonds op wordt ingezet. Wij vinden het belangrijk dat 

Schagen hierin het voortouw neemt. Voor de uitvoering van de vitaliteitsscan en het 

revitaliseringsfonds is drie jaar lang extra capaciteit nodig.  Daarom stellen we voor om 

hiervoor € 210.000 te reserveren ten laste van het resultaat 2017.  Zodat we de komende drie 

jaar € 70.000,- beschikbaar hebben.  

 

Holland boven Amsterdam 

Inmiddels heeft in alle 18 gemeenteraden in Noord-Holland Noord en bij de provincie Noord-

Holland de voortzetting van de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

(ONHN) op de agenda gestaan. De conclusie is dat er een brede steun is voor continuering 

van de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord en de rol als uitvoeringsorganisaties 

daarbij van het ONHN. Op 7 december 2017 zullen de nieuwe Aandeelhoudersovereenkomst 

en Dienstverleningsovereenkomst door alle partijen ondertekend worden. Daarmee wordt de 

samenwerking voor de periode 2018-2025 geformaliseerd.  

 

Op 7 september jl. is tijdens het congres NHNext het ambtiedocument 'Holland boven 

Amsterdam' gepresenteerd aan ondernemers, politici en andere belangstellenden 

(https://regiohollandbovenamsterdam.nl/nhnext). 

Noord-Holland Noord heeft namelijk verregaande ambities om de regio de komende 

decennia uit te laten blinken op de economische speerpunten agri-food, energie, water en 

toerisme. Het ambitiedocument dient ook als input voor lobby die vanuit NHN wordt 

uitgevoerd.  
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4.1.7  De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd 

In 2016 hebben wij het Vastgoedbeleid vastgesteld. Alle kernen zijn geanalyseerd op 

demografische ontwikkeling, bedrijfsmatige ontwikkeling, de combinatie van het aantal 

banen en het inkomen, de aan- en verkoopcijfers van woningen, de WOZ-ontwikkeling en de 

leefbaarheid. In dit beleid hebben wij per kern een ontwikkelrichting geformuleerd en 

aangegeven hoe wij dit gaan bereiken. De ontwikkelrichting zorgt ervoor dat onze kernen nu 

en in de toekomst fijne en leefbare kernen blijven die aan (blijven) sluiten op de behoeftes 

van inwoners en bezoekers. Vanaf 2017 starten wij met de uitvoering én actualisering van de 

ontwikkelrichtingen. 

 

Door ons vastgoedsysteem (HTA) hebben en houden wij een goede vastgoedadministratie. 

Deze administratie is de basis voor onze facturen. Daarnaast geeft HTA ons een herinnering 

van gemaakte afspraken. Door HTA hebben wij een volledig, actueel en juist overzicht van 

ons vastgoed en contracten (waaronder alle pachtcontracten). 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

De voortgangsrapportage is aan de raad voorgelegd en als hamerstuk vastgesteld. De 0-

meting van baten en lasten van gemeentelijke gebouwen is hierin opgenomen. Het project 

'groen' ronden wij dit jaar af en zullen hierna evalueren. Voor de vastgoedproducten zijn  

standaardcontracten opgesteld en/of verbeterd. 

 

Vanuit "Kern op kracht" (voorheen kernenbeleid) gaan we in het laatste kwartaal van dit jaar 

aan de slag met de eerste twee kernen. Samen met de inwoners maken we een plan van 

aanpak hoe de aankoop en uitgifte van vastgoed optimaal kan bijdragen aan te realiseren 

doelen.  

 

Het strategisch verkoopplan voor de doelstelling tafelzilver wordt door het college 

vastgesteld. De grondprijzenbrief wordt in 2017 gemaakt en zal in 2018 aan de raad worden 

voorgelegd. 
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Door de verkoop van de gemeentehuizen Schagerbrug en Tuitjenhorn en het stoppen van 

het huren van Westerpark besparen we jaarlijks een fors bedrag aan lasten. 
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Sociaal domein 
Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners 

zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun 

netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien 

in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. 

Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen. 

Samen met onze inwoners willen wij het mogelijk maken dat zij hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen in het vormgeven van hun eigen omgeving. 

Om dit mogelijk te maken betrekken we inwoners actief bij onze vraagstukken en 

ondersteunen we hun initiatieven.  

 

Ontwikkelingen 
De wijkteams 

We zijn trots op onze wijkteams! In twee jaar tijd zijn er vier goed functionerende wijkteams 

ontstaan, waarbij het integraal werken vorm heeft gekregen. De teams hebben een balans 

gevonden tussen generalistisch werken en het behoud van ieders specialisme (jeugdhulp, 

schuldhulpverlening, sociale activering, Wmo en Jeugd & Jongeren). Een goede 

samenwerking met het Sociaal Telefoon Team  heeft geleid tot het snel oppakken van 

(hulp)vragen en het leveren van maatwerk. Wij kunnen zo nodig kortdurende ondersteuning 

zelf bieden. Inmiddels staat er een stevige basis, waarbij de consulenten zich veilig voelen, 

elkaar aanvullen en vertrouwen en gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen.  

Wij zijn er echter nog niet. De samenwerking met o.a. huisartsen kan nog worden versterkt. 

Ook zijn we in het kader van de privacy zoekende hoe wij slimmer om kunnen gaan met 

professionele uitwisseling van informatie met externe professionals ten behoeve van een 

effectieve en efficiënte ondersteuning aan cliënten. Dit zonder de privacyregels te 

schenden. Tot slot, de bekendheid van de wijkteams in de dorpen en kernen kunnen wij nog 

vergroten.  

  

We zien de volgende specifieke ontwikkelingen:  

 Aantal zorgvrijwilligers - respijtzorg 

We zien een groei in de aanvraag van zorgvrijwilligers in Schagen. De inzet van 

zorgvrijwilligers heeft per individu geen vaststaande eindtijd en kan dus langere tijd 

doorgaan. Ook respijtzorg voor een paar uur neemt toe.  In het kader van de pilot respijtzorg 

komen er meer nieuwe aanvragen binnen. De actieve werving heeft er voor gezorgd dat er 

meer zorgvrijwilligers zijn, maar dat is nog niet voldoende.  

De verschuiving van formele naar informele ondersteuning krijgt zo zijn beslag, maar vraagt 

tevens om een ander soort inzet in ondersteuning van de vrijwilliger! WonenPlusWelzijn en het 

Mantelzorgcentrum (voor de pilot respijtzorg) zetten hier goed op in. 

 

 Schuldhulpverlening 

Vanaf 1 januari 2017 voeren wij de schuldhulpverlening geheel in eigen beheer uit. 

Schuldeisers stellen in het algemeen als voorwaarde dat aan minimale uitvoeringseisen wordt 

voldaan. Deze zijn verwoord in zogenoemde Nen-normen (Nen = Nederlandse Norm). Die 

Nen-normen worden vastgesteld en gecontroleerd door de Nvvk (Nederlandse Vereniging 

voor Volkskrediet, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening). 

Wij zijn in april 2017 toegelaten als aspirant lid van de Nvvk en voldoen daarmee aan de Nen-

normen. 
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Daarnaast hebben we, in het kader van de preventie-activiteiten, een overeenkomst met 

Humanitas gesloten voor uitvoering van ondersteuningstrajecten van thuisadministratie van 

mensen die met schulden kampen. Die ondersteuning wordt door vrijwilligers geleverd die 

door Humanitas begeleid worden. In september 2017 hebben we contact gekregen met 

Diversion, een organisatie die budgetlessen in het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs 

verzorgd. Dit is een preventieve activiteit voor jongeren. 

 

 Doorontwikkeling 

De contacten met de eerste en tweede lijn zijn gelegd. Dit vergt nog een volgende stap. 

Met de WoonCompagnie zijn in het kader van privacy en voorkoming van uithuiszettingen 

de afspraken vastgelegd in een convenant. Ook politie en de GGZ zijn hierbij betrokken. 

 

Integrale aanpak jeugdgroepen 

De lijnen tussen signaleerders, wijkteam, politie en bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) 

zijn gelegd. Zij weten elkaar te vinden en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. De 

overlastmeldingen zijn afgenomen en er is voor gekozen om de groep Tuitjenhorn niet meer 

structureel te bespreken. Het gaat goed met de groep jongeren in Tuitjenhorn. Daarom willen 

wij hen belonen en zijn wij met de jongeren en bewoners van het Heemtmeer in gesprek over 

het realiseren van een overkapping bij het meer. Er is een proeftijd afgesproken en als deze 

positief wordt afgesloten, mogen de jongeren hun overkapping gaan bouwen en plaatsen. 

Bij de start van het project was er ook een groep in Schagen in beeld. Met deze groep is ook 

contact gemaakt. Het wijkteam ontmoet hen regelmatig in het ‘Ontwikkelhuis’. Door dit 

contact en de korte lijnen met signaleerders, politie en BOA’s gaat het ook goed met deze 

groep. Er wordt hier maatwerk geleverd op de groep (bijvoorbeeld activiteiten in het 

‘Ontwikkelhuis’), voor de individuele jongeren en hun ouders. Wel is er in Schagen een 

nieuwe groep in beeld, de Macado-groep. De beveiligers van het Macado en politie zijn in 

overleg met het wijkteam. De groep wordt op dit moment gemonitord en er worden 

contacten gelegd door het wijkteam. Op deze manier willen de signaleerders, wijkteam, 

politie en BOA’s een sluitende aanpak realiseren voor deze groep. 

 

Regionale inkoopsamenwerking jeugd en Wmo 

Wij werken samen met de gemeenten Den Helder en Texel bij de inkoop van de jeugdhulp 

en Wmo. Deze samenwerking is succesvol, omdat deze ruimte biedt voor lokaal maatwerk 

en wij samen met de aanbieders werken aan een duurzame transformatie. Landelijk is er 

belangstelling voor onze samenwerking en zijn de bestuurders en ambtenaren geïnterviewd 

door het programma i-Sociaal Domein. Dit programma voor gemeenten en aanbieders is 

een gezamenlijk initiatief van de VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders: Actiz, 

BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN en het ministerie van 

VWS. Deze interviews zijn gepubliceerd op de website van www.i-sociaaldomein.nl  

 

Ontvlechting van het COWWI 

Met ingang van 1 april jl. zijn de medewerkers van het COWWI geïntegreerd in de organisatie 

van de gemeente Schagen en is een ander deel overgegaan naar de gemeente Hollands 

Kroon. De medewerkers hebben al snel hun plek binnen de organisatie gevonden. De 

inkomensconsulenten en medewerkers van de Uitstroomunit worden gefaseerd toegevoegd 

aan de Wijkteams. 

 

Arbeidsmarktbeleid en re-integratie 

In juli 2017 is een samenwerkingsconvenant tussen Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 

Texel ondertekend om de werkgeversdienstverlening en ontwikkeling van het 

Werkgeversservicepunt Kop van NH te versterken. 

file:///C:/Users/carlos/AppData/Local/Temp/www.i-sociaaldomein.nl
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We zijn met de partners: Noorderkwartier, Agros, Wonen Plus Welzijn, Vluchtelingenwerk en 

Mee&de Wering een project gestart om de participatie en re-integratie van mensen die een 

uitkering van de gemeente ontvangen doorlopende trajecten te kunnen aanbieden. 

Het project heet Versterken door Samenwerken. We zijn in september 2017 gestart met een 

pilot gericht op vergunninghouders. Als de structuur voldoende is neergezet breiden we de 

doelgroep uit naar alle mensen die een uitkering ontvangen. 
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Doelstelling S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen 

levensonderhoud 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S1.1 Ieder kind heeft de 
mogelijkheid zich te 
ontwikkelen en te 
ontplooien tot een 
zelfstandig volwassene 

4.534 N 1.900 N 116 N 6.549 N 

S1.2 Waar nodig worden 
ondersteuning en 
jeugdhulp ingezet 

7.643 N 130 V 42 N 7.554 N 

S1.3 Waar nodig biedt de 
gemeente een trampoline 
naar voorzien in eigen 
onderhoud 

8.564 N  V 392 V 8.172 N 

S1.4 Inwoners die beperkt zijn 
om volledig betaald werk 
te verrichten participeren 
naar vermogen 

5.281 N  V 0 V 5.281 N 

S1.5 Ondersteuning bieden 
aan inwoners met een 
inkomen op of onder het 
bestaansminimum, waar 
mogelijk tijdelijk 

1.569 N  V 0 V 1.569 N 

ST1 Taakstelling doelstelling 
SD1 

923 N  V 0 V 923 N 

Totaal 28.513 N 1.770 N 235 V 30.048 N 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S1.1 Dit betreft een technische aanpassing als gevolg van de 

ontvlechting COWWI die nog niet bij de 1e tussenrapportage 
2017 was verrwerkt. 

141 N 

S1.1 In de uitvoering zien wij de resultaten van Mee op weg. Hierbij 
wordt jongeren geleerd zelfstandig naar school te gaan. Ook 
wordt het beleid actief gevoerd waarbij jongeren in plaats van 
taxi vervoer, openbaar vervoer krijgen toegekend. 

25 V 

S1.2 Als gevolg van met name twee extra intramurale plaatsingen 
bovenop het verwachte zorgvolume is de verwachting dat we 
eind 2017 het budget zullen overschrijden met ruim twee ton. 

220 N 

S1.2 Er is sprake van een eenmalige terugstorting van het SVB ter 
afrekening van het jaar 2016. In 2016 hadden wij het SVB 
meer bevoorschot aan PGB's dan daadwerkelijk is toegekend 
en gebruikt. 

73 V 

S1.2 Op basis van de afgegeven beschikkingen hebben we in 2017 
een lager gebruik van het budget PGB dan begroot. De 
daadwerkelijke onderuitputting kan eind van het jaar nog 
fluctueren, afhankelijk van het werkelijke afname en de 
eventuele in de laatste maanden nog te verlenen PGB's. 

105 V 

S1.3 "Door wijziging van de rekenformule voor berekening van de 
Rijksbijdrage ter dekking van de kosten van 

392 V 
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bijstandsuitkeringen is de Rijksbijdrage vanaf 2017 met ca. 1 
miljoen verhoogd. In voorgaande jaren werd in de begroting 
steeds rekening gehouden met een tekort van 5% ten 
opzichte van de Rijksbijdrage (5% = € 334.000,-). In 2015 
moest dat aangesproken worden. In 2016 is daarboven een 
aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor de 
vangnetregeling. Deze regeling voorziet in een aanvullende 
Rijksvergoeding als het tekort meer dan 5% van de 
Rijksbijdrage is. In 2017 werd in de begroting opnieuw 
rekening gehouden met dit tekort. Door de verhoging van de 
Rijksbijdrage blijkt dit echter niet meer nodig te zijn en valt dit 
tekort nu incidenteel vrij." 

    
Totaal 235 V 
 

Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S1.1 Ieder kind heeft de 
mogelijkheid zich te 
ontwikkelen en te 
ontplooien tot een 
zelfstandig volwassene 

1.132 V  V 0 V 1.132 V 

S1.2 Waar nodig worden 
ondersteuning en 
jeugdhulp ingezet 

0 V  V 0 V 0 V 

S1.3 Waar nodig biedt de 
gemeente een trampoline 
naar voorzien in eigen 
onderhoud 

8.063 V  V 24 N 8.039 V 

S1.4 Inwoners die beperkt zijn 
om volledig betaald werk 
te verrichten participeren 
naar vermogen 

0 V  V 0 V 0 V 

S1.5 Ondersteuning bieden 
aan inwoners met een 
inkomen op of onder het 
bestaansminimum, waar 
mogelijk tijdelijk 

169 V  V 0 V 169 V 

ST1 Taakstelling doelstelling 
SD1 

348 V  V 0 V 348 V 

Totaal 9.712 V  V 24 N 9.688 V 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S1.3 Betreft een afrekening Bbz 2016 van de Rijksvergoeding die 

nadelig uitviel 
24 N 

    
Totaal 24 N 
 

5.1.1  Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een 

zelfstandig volwassene 
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Met de meeste kinderen gaat het goed: lichamelijk en psychisch ontwikkelen zij zich zoals we 

zouden mogen verwachten en zijn zij gezond. Zij komen goed voorbereid in het onderwijs en 

doorlopen deze zonder noemenswaardige problemen.  Er zijn echter altijd jeugdigen met 

problemen met opgroeien. Bij hen is sprake van een verhoogd risico op vastlopen door een 

ontwikkelingsachterstand, uitvallen op school of omdat zij in aanraking komen met 

criminaliteit. Er zijn ook ouders die problemen hebben met opvoeden, maar die (nog) geen 

zorg op grond van de Jeugdwet nodig hebben. Hiervoor is preventieve inzet nodig.  

 

De functies die de gemeente invult zijn: 

- informatie en advies 

- signaleren van problemen, 

- voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen,  

- licht-pedagogische hulp en  

- coördinatie van zorg.  

 

Bij 'signalering' gaat het bijvoorbeeld om de coördinatie tussen partners die kunnen 

signaleren: het onderwijs, het wijkteam, politie, huis- en jeugdartsen, inwoners en 

maatschappelijk betrokken organisaties. Met deze partners voeren wij gesprekken om de 

keten sluitend te krijgen. 

 

Onder ‘voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen’ valt het totale aanbod, 

inclusief voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Wij zorgen er voor dat de  

onderwijshuisvesting is geregeld. De kinderen met een ontwikkelingsachterstand terecht 

kunnen bij een voorschoolse voorziening. Bij 'pedagogische hulp' gaat het om het bieden 

van opvoedingsondersteuning aan ouders en gezinnen waar problemen zijn of dreigen te 

ontstaan. En om schoolmaatschappelijk werk, dat een verbinding tussen het wijkteam en het 

onderwijs legt. De ‘coördinatie van zorg' ligt bij het wijkteam. We zorgen voor afstemming en 

zo mogelijk bundeling van zorg in het geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een 

jeugdige of gezin te ondersteunen. 

 

De jongere vindt in zijn groei naar volwassenheid zijn weg naar de arbeidsmarkt. Hiervoor is 

een  integrale aanpak tussen de economische en sociale domeinen noodzakelijk,  

waaronder het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs op de regionale 

arbeidsmarkt. 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

- Over de aanvragen voor vervangende nieuwbouw en het Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) 2019-2023 is overeenstemming met de schoolbesturen. Het 

huisvestingsprogramma 2018 is opgenomen in de begroting 2018. Het IHP wordt 

ter besluitvorming aangeboden bij de raadsvergadering van 19 december.  

Met het voortgezet onderwijs is de afspraak gemaakt dat wij in gesprek gaan met 

de commissie toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Dit om de 

instroom van jongeren te verbeteren na een intramurale jeugdhulp plaatsing. Dit 

zijn jongeren die tijdelijk in een instelling wonen en daar ook onderwijs volgen. 

- De werkwijze 'jeugdgroepen in beeld' heeft ervoor gezorgd dat een groep 

jongeren in beeld is gekomen die zich ophoudt in winkelcentrum Makado. We 

kijken samen met de politie of het noodzakelijk is om de groep te gaan 

classificeren als overlastgevend. Als dat zo blijkt, gaan we dit voorleggen aan de 

driehoek.  
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- Het wijkteam en de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA's) gaan informatie 

ontsluiten  die BOA's ophalen bij het lopen van hun rondes. Er zijn openbare 

ruimtes waar jongeren zich regelmatig ophouden. Welke jongeren zich waar 

ophouden en hoe zij zich gedragen is informatie die het wijkteam kan gebruiken 

bij haar werkwijze 'groepen in beeld'.   

- Met het uitwerken van het project taalniveau F1 in de kinderopvang starten wij in 

het laatste kwartaal van 2017. 

- Een regionale projectgroep regionalisering RMC- en Leerplicht is gestart met het 

uitwerken van een projectopdracht. De projectopdracht maakt duidelijk in welke 

stappen het regionaal RMC- en Leerplicht bureau wordt gerealiseerd. Deadline 

voor de realisatie is schooljaar 2018-2019. De gemeenten Den Helder, Hollands 

Kroon, Schagen en Texel werken hierin samen.  

- Voor het project Onderwijs-Arbeidsmarkt: zie de toelichting bij resultaat 5.1.4. 

- In het schooljaar 2017-2018 zijn de bewegingsconsulenten in het basisonderwijs 

gestart. 

5.1.2  Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet 

Voor een klein deel van het jeugdige inwoners (15-20%) is extra hulp nodig.. 

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp 

en zorg aan jeugdigen en ouders. Dit geldt voor: 

- hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen,  

- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, 

- de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling 

- de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg,  

- de jeugd-ggz,  

- de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking en  

- de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. 

 

Het wijkteam is de toegang voor de jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare 

manier. Daarnaast krijgen kinderen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp na verwijzing door 

huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het wijkteam geeft hiervoor een beschikking af. 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

 

 Het Clusius college heeft de docenten  getraind. De gelukslessen worden gegeven 

aan de leerlingen van het tweede leerjaar. In het primair onderwijs wordt de 

Gelukskoffer ingezet. 

 Op lokaal niveau hebben wij  werkafspraken gemaakt met de huisartsen. Zo hebben 

wij  afgesproken dat de huisartsen direct een cliënt met een hulp of 

ondersteuningsvraag kunnen aanmelden bij het wijkteam. Ook meldt het wijkteam nu 

standaard aan de huisartsen dat een cliënt zich bij hen heeft gemeld. Daarnaast 

gaan wij in gesprek met de huisartsen over de implementatie van de 

praktijkondersteuners (POH) jeugd GGZ. 

 Er wordt een bijeenkomst georganiseerd door het onderwijs, waarbij Veilig Thuis en de 

wijkteams worden uitgenodigd. De bijeenkomst is erop gericht dat leerkrachten 

kennis kunnen nemen van wat Veilig Thuis te bieden heeft.  

 In het tweede kwartaal zijn er wachtlijsten ontstaan bij Veilig Thuis, onder andere door 

toename van 40%. Veilig Thuis nam maatregelen, waaronder het aantrekken van 

nieuw personeel en tijdelijke krachten. Hiervoor hebben zij een financiële bijdrage 

gevraagd aan de gemeenten. De ontwikkeling van de wachtlijsten laat zien dat de 
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maatregelen hun vruchten afwerpen: er is een daling van het aantal mensen op de 

wachtlijst vanaf augustus 2017. 

 In verband met verlenging van de contracten is het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor maatschappelijk aanbesteden is doorgeschoven naar 2018. 

 Voor jeugdhulp is een inkooptraject gestart, voor de basis en specialistische GGZ. 

Deze aanbesteding is verplicht aangezien de bekostigingssystematiek diagnose 

behandel combinatie (DBC) voor de GGZ per 1-1-2018 komt te vervallen. 

 Het contract voor de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt met een half jaar 

verlengd. Samen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) zijn wij het 

inkooptraject aan het voorbereiden voor 1 juli 2018. 

 Voor de overige jeugdhulpcontracten geldt dat zij worden verlengd met één jaar. 

 Voor het ontwikkelthema 18-/18+ hebben twee inkoopdagen plaatsgevonden. Hierbij 

zijn wij in gesprek gegaan met onze aanbieders. We spraken over de knelpunten die 

zij ervaren en welke mogelijke oplossingen wij zien. Er is daarbij naar voren gekomen 

dat het vinden van geschikte woonruimte een knelpunt is voor jongeren die nog niet 

zelfstandig kunnen wonen en ook niet meer thuis kunnen wonen. Als hulpmiddel om 

dit knelpunt op te lossen is het 'toekomstplan voor jongeren' nodig. Met een aantal 

aanbieders gaan wij het 'toekomstplan voor jongeren' verder uitwerken. 

 

 

 

 

Bovenregionale ontwikkelingen 

Samenwerking met regio's Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland 

 Per 1-7-2018 willen wij één crisisfunctie voor jeugd 0-18 jaar. Hierbij is de inzet om te 

komen tot één telefoonnummer en triage van de hulpvraag. De aanbesteding loopt 

momenteel. Daarna volgt de groep 18-23 jaar en daarna 23-100+. 

 Voor het beschikbaar en het bereikbaar houden van de specialistische jeugdhulp is 

een transformatieagenda opgesteld. Op basis van de transformatieagenda is een 

uitvoeringsagenda opgesteld, welke prioritering aanbrengt in de acties. In 2017 ligt de 

prioriteit op het versterken van de specialistische ambulante hulp en ontwikkeling van 

regionale behandelvoorzieningen.  

Samenwerking met de regio's Alkmaar, Midden- en Zuid Kennemerland, Gooi-Vechtstreek, 

West-Friesland en Kop van Noord-Holland 

 Voor de continuering van de jeugdbescherming en reclassering in 2019 moet een 

duurzame oplossing worden gekozen. Daarom wordt bovenregionaal  onderzoek 

gedaan. Hieruit moeten de de voor- en nadelen blijken van zelfstandige of 

gezamenlijke uitvoering van deze publieke taak. Uiterlijk in november moet duidelijk 

zijn hoe vorm gegeven wordt aan deze samenwerking. 

 

Afhankelijk van de resultaten van de aanbestedingen voor bovengenoemde 

bovenregionale ontwikkelingen kan er een financieel voor- of nadeel ontstaan voor de 

begroting 2018. 

 

5.1.3  Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud 

Het uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Is dit (tijdelijk) niet 

mogelijk doordat iemand geen werk heeft, dan kunnen mensen deelnemen aan een traject, 

gericht op arbeidsinschakeling. Op enige wijze maatschappelijk actief zijn (sociale activering 

en tegenprestatie).  
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Hoewel de economie zich lijkt te herstellen, neemt het aantal mensen dat een uitkering 

ontvangt nog steeds toe. Dit komt door instroom van: 

 Een ‘nieuwe’ doelgroep, de mensen die voorheen een Wajong-uitkering of Wsw-

dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) kregen en die vanaf 1 januari 2015 

onder de doelgroep Participatiewet vallen; 

 Het aantal vergunninghouders, dat is toegenomen. 

 

Om de kansen op arbeid te vergroten, is een integrale aanpak nodig waarin onderwijs, 

bedrijfsleven, gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven samenwerken. We doen dit op het 

niveau van de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. Hiervoor is het Regionaal Platform 

Arbeidsmarkt (RPA) ingericht, inclusief het overlegorgaan Werkbedrijf. Het Werkbedrijf voert 

de garantiebanenregeling uit. Doelgroep van deze regeling zijn mensen met een 

arbeidsbeperking die in het doelgroepenregister zijn opgenomen. In het Sociaal Akkoord van 

april 2013 is afgesproken dat hiervoor 125.000 extra banen worden gecreëerd, 100.000 in het 

bedrijfsleven en 25.000 bij overheden.  

 

Om de lokale arbeidsmarkt goed te bedienen, werken we met de partners samen in het 

Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktbeleid Kop van Noord-Holland en in het 

Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland. 

 

De kansen voor werkzoekenden om een baan te vinden, verbeteren als we actief gebruik 

maken van verschillende instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn proefplaatsing, 

werkervaringsplaatsen, werken met behoud van uitkering, participatiebanen, 

loonkostensubsidie, SROI (Social Return on Investment) en ESF (Europees Sociaal Fonds)-

subsidiemogelijkheden.  

Voor inwoners die (tijdelijk) geen betaald werk hebben is er inkomens-ondersteuning.  

Voorop staat dat mensen een rol blijven spelen in de maatschappij. Meer dan de helft van 

de mensen stroomt in de bijstand vanwege niet-werk gerelateerde redenen. Zoals 

echtscheiding, mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen waardoor zij niet 

kunnen werken, partners van mensen met een Aow-uitkering waarbij het gezinsinkomen 

onder bijstandsniveau ligt. 

 

Een groep mensen die ook aandacht nodig heeft zijn de vergunninghouders. Door de grote 

toestroom van asielzoekers in 2015 is de huisvestingsvraag in 2016 fors verhoogd naar 110 (in 

2015 was de taakstelling 79, in 2014 was deze 43). Het Rijk en Vng (Verenging Nederlandse 

Gemeenten) hebben in het Akkoord Verhoogde Asielinstroom extra maatregelen 

afgesproken en er is extra budget beschikbaar gesteld. Inmiddels is de asielinstroom flink 

verlaagd. De Taakstelling Huisvesting Vergunninghouders werd verlaagd van 118 in 2016 naar 

62 in 2017.  

Voor de vergunninghouders die in de afgelopen jaren in Schagen zijn komen wonen hebben 

we extra voorzieningen ingericht om hen snel en gericht naar de arbeidsmarkt te 

begeleiden.  

Gemeente Schagen heeft met Wonen Plus Welzijn een uitvoeringsovereenkomst afgesloten 

om intensieve aandacht aan de integratie van vergunninghouders te geven. Zij hebben 

daarover contact met de vergunninghouders zelf en met inwoners en organisaties in 

Schagen. Eventuele signalen van radicalisering komen daarin naar boven, waarop we dan 

op casusniveau kunnen reageren. 
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Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

In juli 2017 ondertekenden de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel het 

samenwerkingsconvenant. Hiermee is de ontwikkeling van het Werkgeversservicepunt Kop 

van Noord-Holland zeker gesteld. In het convenant is afgesproken een substantieel deel van 

de re-integratie activiteiten bij Noorderkwartier N.V. onderbrengen. 

Met de partners Agros, Noorderkwartier N.V., Wonen Plus Welzijn, Vluchtelingenwerk en 

Mee&de Wering zijn we een project om trajecten aan te bieden aan mensen uit het 

uitkeringenbestand van de gemeente. Het gaat om sociale activering, tegenprestatie, 

werkervaring en toeleiding naar betaald werk. In de eerste fase voeren we een pilot uit 

gericht op vergunninghouders, zowel oud- als nieuwkomers, zodat zij goed kunnen integreren 

in de samenleving. 

5.1.4  Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar 

vermogen 

Sommige inwoners van de gemeente Schagen zijn blijvend niet in staat om (volledig) 

betaald werk te verrichten en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze mensen 

helpen we met: 

- Loonkostensubsidie: voor mensen die met volledig werk niet het minimumloon kunnen 

verdienen. 

De werkgever kan voor hen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Onder  

deze groep vallen de mensen met arbeidsbeperking die in het Doelgroepenregister 

garantiebanen bij het UWV zijn opgenomen. 

Werkgevers kunnen mensen uit dit register aannemen in extra banen en daarmee 

voldoen aan de garantiebanenregeling (125.000 extra banen volgens het Sociaal 

Akkoord april 2013). 

- Beschut werk: mensen die alleen met intensieve begeleiding en in een beschutte  

werkomgeving kunnen werken.  

- Sociale activering en tegenprestatie: mensen die niet kunnen deelnemen aan de 

arbeidsmarkt (‘blijvers’) stimuleren we om te participeren in de samenleving. 

Bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk of maatschappelijk nuttige 

activiteiten. Soms stellen we dit verplicht 

 

Er is een financieel risico bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Het 

budget ter dekking van de kosten van de Wsw is in 2015 onderdeel geworden van het 

Sociaal Deelfonds. Daarin heeft het Rijk een bezuiniging doorgevoerd die onder andere 

gebaseerd is op een prognose van afbouw van de Wsw van 6% per jaar. In de praktijk blijkt 

er echter minder uitstroom uit de Wsw te zijn, namelijk ca. 4%. Het verschil komt ten laste van 

de gemeente, het Sociaal Deelfonds. 

In 2016 is onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de 

Participatiewet. We willen de financiële risico’s zoveel mogelijk terugdringen. Gemeente 

Schagen wil daarin de rol en positie van het Sw-bedrijf Noorderkwartier N.V. nauw betrekken, 

om zo de bedrijfsvoering van dit bedrijf zo efficiënt mogelijk te houden. 

Naast uitvoering van de Wsw en het Beschut werken zien we een rol voor Noorderkwartier bij 

de re-integratie activiteiten voor mensen in het uitkeringsbestand van de gemeente. Het 

gaat om een samenhangend geheel van werkervaring, scholing en training, toeleiding naar 

werk en, indien nodig, handhaving. 

Uitgangspunt is dat bundeling van activiteiten rond werkzoekenden de uitstroom naar werk 

verbetert. Dit betekent dat vanaf het moment dat een inwoner een aanvraag voor een 

uitkering indient, de focus gericht is op het vinden van werk, rekening houdend met zijn of 
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haar mogelijkheden. Bij dit concept werken we samen met de partners: Noorderkwartier 

N.V., WonenPlusWelzijn, Agros, Vluchtelingenwerk en Mee&de Wering. 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

De projectleiders van Match 2020 hebben begin september 2017 de 'foto' Match 2020 per 

sector opgeleverd. Deze foto geeft een schets van de aandachtspunten per sector. De 

projectleiders stellen op basis daarvan, met stakeholders uit de sectoren, sectorplannen op. 

Deze plannen zullen praktische activiteiten bevatten. Die activiteiten zijn gericht op twee 

doelen: de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt versterken en vraag en aanbod 

effectiever op elkaar af stemmen. De sectorplannen zijn naar verwachting begin 2018 

gereed. 

5.1.5  Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het 

bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk 

Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties 

waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt de volgende 

voorzieningen aan mensen met een minimum inkomen of schulden : 

- Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten. 

- Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren. 

-  Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelnemen aan 

     bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Een belangrijke doelgroep  

     hierin zijn kinderen, hiervoor hebben we het ‘Kindpakket’ 

-    Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

De uitvoering van Schuldhulpverlening verloopt volgens plan. 

 

In de Raadsvergadering van 26 september 2017 is ingestemd met uitbreiding van de 

doelgroep Kindpakket met 0-4 jarigen. Ook is het Seniorenpakket vastgesteld. Beide treden 

met ingang van 1 januari 2018 in werking. 

Daarnaast werken we aan een voorstel voor de invoering van een regeling Geluksbudget. 

Het gaat daarbij om een financiële tegemoetkoming aan mensen die in een isolement zitten 

of dreigen te komen. Zij kunnen daardoor sociale contacten onderhouden of op andere 

wijze deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
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Doelstelling S2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S2.1 Inwoners dragen bij aan 
de inrichting van hun 
eigen fysieke 
leefomgeving 

7.280 N 18 V 225 N 7.487 N 

S2.2 Inwoners geven zelf vorm 
aan deelname en 
ontmoeting (sociale 
leefomgeving op de 
gebieden van sport, 
buurtvoorzieningen, zorg 
en welzijn 

3.681 N 9 V 0 V 3.671 N 

S2.3 Het veiligheidsbewustzijn 
bij burgers is vergroot, 
zowel op het sociale als 
fysieke vlak 

4.119 N 25 V 56 N 4.150 N 

ST2 Taakstelling doelstelling 
SD2 

1.453 N  V 0 V 1.453 N 

Totaal 16.533 N 52 V 281 N 16.762 N 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S2.1 De verplaatsing van de skatebaan was niet voorzien waardoor 

er geen middelen zijn opgenomen in de begroting 2017. 
75 N 

S2.1 Extra verkeersmaatregelen. Aanschaf verkeerskasten en 
accukasten. 

20 N 

S2.1 Het budget voor gladheidsbestrijding is reeds besteed. Met 
deze aanpassing kunnen we ook in de wintermaanden aan 
het eind van dit jaar aan gladheidsbestrijding doen. 

40 N 

S2.1 In de begroting 2017 is er vanuit gegaan dat een groot deel 
van het areaal vervangen zou zijn door LED verlichting. Dit is 
verschoven naar 2018. Hierdoor behalen wij in 2017 niet de 
geraamde energiebesparing. 

60 N 

S2.1 Onderhoudsverplichtingen voortvloeiende uit een aantal 
projecten. In de toekomst worden deze gelden gereserveerd 
uit desbetreffende kredieten. 

25 N 

S2.1 Overige kleine wijzigingen 4 V 
S2.1 Voor de nieuwe fontein op het Dorpsplein in Petten is nog 

geen budget beschikbaar in de begroting. Hierbij herstellen 
we dit voor 2017. 

9 N 

S2.3 Op 7 april 2016 is de cao gemeenten definitief geworden. 
Deze looptijd heeft een cao tot 1 mei 2017.Voor 2017 is 
daarin een salarisverhoging overeengekomen van 0,4%.Bij de 
bepaling van de loonindexatie is verder rekening gehouden 
met de recent aangekondigde stijging van de ABP premies 
(2,7%).Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke 
regelingen worden eventuele afwijkingen groter dan 0,5% na 
afloop van het begrotingsjaar verrekend. 

52 N 

S2.3 Overige kleine wijzigingen 4 N 
    
Totaal 281 N 
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Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S2.1 Inwoners dragen bij aan 
de inrichting van hun 
eigen fysieke 
leefomgeving 

3.157 V  V 5 N 3.152 V 

S2.2 Inwoners geven zelf vorm 
aan deelname en 
ontmoeting (sociale 
leefomgeving op de 
gebieden van sport, 
buurtvoorzieningen, zorg 
en welzijn 

586 V  V 0 V 586 V 

S2.3 Het veiligheidsbewustzijn 
bij burgers is vergroot, 
zowel op het sociale als 
fysieke vlak 

107 V  V 3 N 105 V 

ST2 Taakstelling doelstelling 
SD2 

1.567 V  V 0 V 1.567 V 

Totaal 5.417 V  V 8 N 5.409 V 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S2.1 Overige kleine wijzigingen 5 N 
S2.3 Overige kleine wijzigingen 3 N 
    
Totaal 8 N 
 

5.2.1  Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving 

Inwoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving als zij die zelf of samen 

met de gemeente kunnen inrichten en onderhouden. Aan de hand van het integrale 

beleidsplan Openbaar Gebied gaan we er samen met inwoners en bedrijven voor zorgen 

dat met onze investeringen en dagelijkse  werkzaamheden u tevreden blijft over de staat van 

de openbare ruimte. De komende jaren staan de budgetten geleidelijk minder onder druk.  

We willen het burgertevredenheidscijfer ten minste vast houden op een rapportcijfer 6.7 

(waardering juli 2014). 

 

Als gemeente bieden wij een basisniveau in het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. Inwoners, bedrijven en institutionele partijen die de kwaliteit van de buitenruimte 

willen vergroten of een bijdrage willen leveren aan het onderhoud, krijgen van ons zoveel 

mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Denk bij institutionele partijen 

aan woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, schoolbesturen, 

belangenverenigingen, sportverenigingen, kerkgenootschappen, dorpsraden e.d. 

Uitgangspunt hierbij is dat deze partijen ook zelf bekijken hoe hun initiatieven eventueel 

gefinancierd kunnen worden.  

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

Vernieuwing van speelplaatsen, omvorming valondergronden  
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De voorgenomen kwaliteitsimpuls en vernieuwing van speelplaatsen en bijbehorende 

valondergronden verloopt voorspoedig.  

 

Nieuwe bomen 

Op plaatsen waar bomen door ziekte of ouderdom de afgelopen jaren zijn verdwenen, zijn 

wij volop bezig een inhaalslag te maken. Wij planten weer nieuwe bomen aan, ook op 

nieuwe locaties binnen- en buiten de bebouwde kom.  

 

Kwaliteitsimpuls Openbaar Groen  

Niet alleen in stad Schagen moeten groenvakken aangepakt worden, ook in het zuidelijke 

deel van de gemeente. We hebben deze gebieden samengevoegd om zo efficiënter te 

kunnen voorbereiden. Bij de voorbereiding is gebleken dat een deel van de groenvakken 

relatief eenvoudig te renoveren is. Een ander deel is complexer. De eenvoudiger renovaties 

voeren we in 2017 uit. De complexere vragen meer voorbereidingstijd en voeren we in 2018 

uit. 

 

Herinrichting Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn 

Tijdens de voorbereiding stemden we af met inwoners, bedrijven en dorpsraden. Hieruit 

kwam de wens naar voren om alle elementen in de openbare ruimte mee te nemen. We 

hebben onze werkzaamheden met deze input voortgezet. De voorbereidende 

werkzaamheden zijn volgens planning afgerond. De aanbestedingsprocedure is gaande en 

naar verwachting gaat de realisatie volgens plan in 2018 plaatsvinden. 

 

Herinrichting Schagerweg in Schagerbrug 

De eerste schetsontwerpen ontstaan en deze gaan wij met de inwoners, bedrijven en 

dorpsraden bespreken. Wij verwachten in 2018 het ontwerpproces met een definitief 

ontwerp te kunnen afronden, de technische uitwerking te verrichten en een aanbesteding te 

houden. De realisatie kan vervolgens begin 2019 van start gaan. 

 

Voltooiing van Hoep Centrum 

De laatste woning van bouwlocatie Hoep-Centrum te Schagen is opgeleverd. Zoals gepland 

hebben wij in juni 2017 met het woonrijpmaken de bouwlocatie voltooid. 

 

Baggerplan en inhaalslag HHNK 

In overleg met het hoogheemraadschap zijn dit jaar naast de reguliere 

baggerwerkzaamheden ook de voorgenomen extra (inhaal) baggerwerkzaamheden 

uitgevoerd. 

 

Renovatie kunstwerken 

De herstelwerkzaamheden van de in 2016 geïnspecteerde vlonders, steigers en bruggen zijn 

wij volgens planning aan het uitvoeren. 

 

Renovatie trottoirs en paden als gevolg van wortelopdruk 

Er zijn diverse trottoirs en paden binnen de gemeente Schagen die te maken hebben met 

flinke wortelopdruk. Dit jaar is een koppel stratenmakers voortdurend bezig geweest om de 

trottoirs waar deze wortelopdruk gevaarzetting oplevert  of dreigt op te leveren, te 

renoveren. Bomen vervangen we en we leggen nieuwe bestrating aan.  

 

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse verkeerskruisingen 
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Aanpassing van de verkeerskruisingen: Julianalaan-Wilhelminalaan (Schagen), 

Warmenhuizerweg-toegang brede school (Warmenhuizen) en Sint Maartensweg- Maarten 

Breetstraat (Sint Maartensbrug) gaan volgens planning en worden in 2017 uitgevoerd. 

 

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse fietspaden 

Ter verbetering van de fietsveiligheid en fietscomfort willen we dit jaar nog enkele 

werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om fietspaden en overige wegen die te maken 

hebben met scheuren en aanzienlijke oneffenheden als gevolg van wortelopdruk. Ook gaat 

het om concrete maatregelen ter verhoging van de fietsveiligheid. Dit najaar worden deze 

werkzaamheden uitgevoerd en daarom wordt voorgesteld in 2017 het budget eenmalig met 

€ 400.000 te verhogen. 

 

De voorbereiding van de fietsstraat ter hoogte van kruising Vliedlaan-De Slenk hebben wij 

afgerond. Zoals gepland voeren we deze werkzaamheden in 2017 uit. Daarnaast worden in 

2017. Op de fietspaden bij de nieuwe strandafslagen (Hazedwarsdijk en Petten-Centrum) in 

Petten zijn mogelijkheden om de veiligheid of toegankelijkheid te verbeteren. Bij de 

voorbereiding van veiligheidsverhogende maatregelen zijn we na enige tijd op diverse 

problemen gestuit. Daardoor konden wij niet binnen de verwachte tijd komen tot een door 

alle partijen gedragen ontwerp. Realisatie zal daardoor in 2018 aan de orde zijn.  

 

Extra parkeerplaatsen Kerkepad en Iepenlaan 

Om geen onnodige investeringen te doen hebben wij de aanleg van extra parkeerplaatsen 

als gevolg van de vernieuwbouw van het gemeentehuis gepland op het moment dat zich 

daadwerkelijk parkeeroverlast zou voordoen. Deze parkeeroverlast is uitgebleven. Aanleg 

van extra parkeerplaatsen daarmee eveneens. Basisschool ‘De Rank’ wordt niet eerder dan 

schooljaar 2018-2019 in gebruik genomen. Het aanbrengen van extra parkeerplaatsen bij de 

Iepenlaan vindt dan ook in de eerste helft van 2018 plaats. 

 

Baanpark Warmenhuizen 

Een met inbreng van gebruikers gedragen plan voor aanpassing van het Baanpark is 

ontstaan, technisch voorbereid en aanbesteed. De realisatie loopt door tot in het eerste 

kwartaal 2018. 

 

Opwaarderen badplaats Sint Maartenszee 

Na Callantsoog en Petten wordt Sint Maartenszee eveneens opgewaardeerd tot 

aantrekkelijke badplaats. We hebben overleg met bewoners, ondernemers en alle andere 

betrokkenen van de diverse deelprojecten. In juli jl. heeft de raad de kaders vastgesteld voor 

de realisatie de diverse deelprojecten in Sint Maartenszee. We hebben de opdracht gegund 

aan een ruimtelijk adviesbureau die twee scenario´s zal uitwerken voor de problematiek op 

de Zeeweg, Belkmerweg en Westerduinweg. Voor de verlichting op de Burg. Breebaartweg 

hebben we een proefplaatsing gerealiseerd op eigen terrein in Petten. We hopen dat met 

de proefplaatsing de vergunningverlening sneller zal verlopen. De vergunning voor de 

renovatie van het uitkijkpunt is verkregen. We hopen dat de uitvoering zo snel mogelijk kan 

starten.  

 

Onkruidbestrijding uitgevoerd door Noorderkwartier en cliënten uit het Sociaal domein 

Bij de onkruidbestrijding werkt de onderhoudsdienst van de gemeente Schagen sinds 2016 

samen met Noorderkwartier én met cliënten uit het Sociaal domein.  Inmiddels voert 

Noorderkwartier de werkzaamheden zelfstandig uit waarbij gemeente Schagen de kwaliteit 

beoordeeld op basis van schouw. De relatie is opdrachtgever (Gemeente Schagen) en 

opdrachtnemer (Noorderkwartier). Daar waar de kwaliteit achterblijft wordt Noorderkwartier 
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hierop gewezen. De ervaringen zijn over het algemeen goed en het beschikbare budget 

toereikend.  

 

Meer natuurlijke, ecologische oevers 

De voorbereiding van de vervanging van 'harde' oeverbescherming voor natuurlijke, 

ecologische oevers kunnen wij in 2017 afronden. Daarmee start de realisatie begin 2018. 

 

Duurzaamheidsbeleid 

Alle projecten uit de Energieagenda 2017 zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering. Het 

huidige beleid is geëvalueerd en gemonitord. Daarnaast is er opdracht gegeven aan 

derden om diverse onderzoeken uit te voeren.  Tevens worden er diverse reisgidsen 

ontwikkeld, zoals en reisgids voor "Zon op Schagen" en een reisgids voor een "Gasloos 

Schagen". Deze rapportages worden eind 2017 aan het college en de raad gepresenteerd. 

 

Basis op orde 

Wij willen voldoen aan de eisen die voortkomen uit bestuurlijke ambities. Maar ook aan 

noden van bewoners en bedrijven, aanvaardbaar onderhoudsniveau en formele eisen die 

de provincie Noord-Holland stelt. Met het project "Basis op orde" laten we door een 

instrumentarium rollen en werkprocessen op elkaar aansluiten. Hiermee helpen we beleid, 

beheerplannen, budget en personeel op het goede niveau te brengen. 

 

De aanbestedingsprocedure van het gegevensbeheersysteem is gaande. De beoordeling 

van de kwalitatieve aspecten van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden. Op basis van de 

beste prijs-kwaliteit verhouding, hebben wij een voorlopige gunningsbeslissing aan de 

betrokken bedrijven bekend gemaakt. Na afloop van de bezwaartermijn moet de winnende 

inschrijver in een ‘Proof of Concept’ bij een vergelijkbare organisatie nog ‘bewijzen’ dat wat 

er door hun aangeboden is ook echt realiseerbaar is. 

 

 

 

 

5.2.2  Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de 

gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn 

In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname en 

ontmoeting. Daarmee bedoelen we deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. 

Dit is ook goed voor de leefbaarheid in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig. 

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en in stand houden van de 

accommodaties. Om de voorzieningen in de kleine kernen te behouden, draagt de 

gemeente bij aan de instandhouding.  

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare ruimte en tarieven van de 

sporthallen, zalen gymnastieklokalen in onze gemeente. Dit onderzoek gaat ons inzicht 

geven in de behoeftes en ons duidelijk maken waar over- en ondercapaciteit is. Het 

onderzoek geeft ons input voor de harmonisatie van de huurtarieven. Het onderzoek wordt in 

samenwerking met Sportservice en Sportadviesraad Schagen uitgevoerd. 

5.2.3  Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak 

Onder ‘veiligheid’ verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. 

En met een ‘veilige samenleving’ bedoelen we dat inwoners en ondernemers zich veilig 

voelen en daar ook zelf invloed op hebben. Om dit te bereiken werken wij vanuit de 

gemeente samen met onze ketenpartners aan een veilige en leefbare gemeente. 
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Ketenpartners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouw-

corporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners.  

 

Programmatisch handhaven 

De VTH (vergunning, toezicht & handhavings-) keten gaat voldoen aan de wettelijke 

kwaliteits-eisen VTH 2.0. De (beleids)keuzes worden begin 2017 aan de raad voorgelegd in 

het VTH uitvoeringsplan 2017.  Het te bereiken doel is leidend voor de aanpak. 

De uitvoering wordt kort cyclisch; De handhaver koppelt terug op basis waarop de aanpak 

(bijv. vergunning/communicatie/bebording/beheer)) kan worden aangepast. De BOA’s 

hebben daarmee een belangrijke adviesfunctie aan collega’s van ruimtelijke ordening, 

openbare ruimte en verkeer. 

Hoe pak je die risico’s vervolgens slim aan? Informatie gestuurde handhaving kan daarbij 

helpen: het verzamelen, analyseren en gebruiken van actuele en betrouwbare informatie. 

De gemeente zal voortdurend moeten werken aan een goede samenwerking met en 

afstemming tussen ketenpartners. De gemeente pakt daarbij de regierol en zorgt dat, ook 

zonder formele machtsverhoudingen, de handhavingsdoelstellingen behaald worden. 

 

Om het gevoel van veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te kunnen vergroten, is het van 

groot belang dat ook inwoners en bedrijven deelnemen in dit proces. De samenwerking 

moet gestalte krijgen in een integrale aanpak onder regie van de gemeente. Het 

zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar 

het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en 

bedrijven. De gemeente werkt dan samen met inwoners en bedrijven aan een veilige 

samenleving, waarbij alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen. 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

In februari is het beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2018 vastgesteld (VTH-

beleid) en daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma, met de prioriteiten: 

- vergunningverlening: verdere verbetering van de dienstverlening, 

- toezicht: brandveiligheid en constructieve veiligheid, 

- handhaving: illegaal gebruik van gebouwen, het tegengaan van drinken door jeugd onder  

de 18 jaar en het toezicht op het strand.  

 

Dit jaar controleren wij en de brandweer alle recreatieparken in de gemeente op pro-actie  

brandveiligheid: opstelplaatsen/bluswater en bereikbaarheid. Dit is vooruitlopend op de 

AMVB brandveiligheid overige plaatsen. De inwerkingtreding hiervan is echter uitgesteld. De 

fysieke controles zullen eind dit jaar voor alle parken hebben plaatsgevonden. Het houden 

van voorlichtingsavonden gericht op preventie zullen ook nog een doorloop hebben in 2018. 

De eerder gereserveerde (resterende) kosten van dit project dienen niet te vervallen. 

 

Naast deze aanpak willen wij de bestuurlijke focus richten op illegale bewoning, bouw en 

overige veiligheidsaspecten.  We kijken in overleg met onze partners; OM en politie, welk park 

hiervoor als eerste in aanmerking komt. Op basis van een quickscan/onderzoek wordt een 

meerjarig maatwerk-plan opgesteld.  In de vervolg fasen wordt de raad vanzelfsprekend 

gekend. 

 

Voor dit traject wordt voorgesteld een reserve van € 500.000 te vormen ten laste van het 

saldo 2017 die de komende vijf jaar voor  dit project ingezet kan worden. 
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Het tweede en derde kwartaal van 2017 waren turbulent voor het taakveld toezicht en 

handhaving. Dit hing samen met relatief veel wisselingen in de bezetting. Dit heeft alles te 

maken met de aantrekkende markt in met name de bouw(toezicht)wereld. De 

zomerperiode is bovendien de periode waarin flink aantal geprioriteerde onderwerpen voor 

het jaar zich concentreren, bijvoorbeeld de controle op evenementen, horeca(overlast), 

recreatief gebruik van woningen en bewoning en niet-recreatief gebruik van 

recreatiewoningen. De verwachting is dat het grootste deel van het uitvoeringsprogramma 

conform wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken is gebruik gemaakt van inhuur en de inzet van 

een flexibele schil. Schagen leidt nu haar eigen toezichthouders op.  

 

Naast de prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn alle zwembaden in de gemeente 

gecontroleerd op het gebruik van roestvaststaal. De provincie controleert of de gemeente 

deze taak heeft uitgevoerd. Aanleiding was een dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg. 

Voor het laatste kwartaal komt er een soortgelijke extra prioriteit naar aanleiding van het 

instorten van een parkeergarage nabij het vliegveld van Eindhoven. 

 

Enkele in het uitvoeringsprogramma opgenomen taakstellingen liggen nog achter op 

schema. Het betreft met name de inhaalslag horeca en controles op permanente 

bewoning. Dit heeft naast de personele omstandigheden te maken met extra inzet sinds 

augustus op recreatiepark De Horn.   

 

  

Op het gebied van vergunningverlening lopen de LEAN-trajecten Drank- en 

Horecavergunning, evenementenvergunning en omgevingsvergunning. Voor de 

ontwikkeling van een informatiepakket voor Drank- en Horecaondernemers, dat tevens als 

model dient voor het Ondernemersloket is € 2.000 benodigd.  

Het aantal verleende meerjarige evenementenvergunningen overstijgt de prognose voor 

2017. Sinds 1 september 2017 is het rijden met voertuigen op de strandslagen een product 

waarvan de uitvoer bij de gemeente ligt.  
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Doelstelling S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S3.1 De inwoners zijn in staat 
om zelf te voorzien in 
hun eigen 
ondersteuning en zorg, 
zo nodig met 
inschakeling van hun 
sociale netwerk....... 

2.028 N  V 225 N 2.253 N 

S3.2 Voor inwoners die niet 
in staat zijn om zelf te 
voorzien in hun zorg 
biedt de gemeente een 
vangnet 

5.802 N  V 253 V 5.549 N 

S3.3 Er zijn mogelijkheden 
voor inwoners van 
Schagen om te kunnen 
kiezen voor een 
gezonde leefstijl 

1.135 N  V 0 V 1.135 N 

ST3 Taakstelling doelstelling 
SD3 

226 N  V 0 V 226 N 

Totaal 9.191 N  V 28 V 9.163 N 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S3.1 In 2017 blijkt dat we een (incidenteel) overschot hebben op de 

post ouderenwerk iv.m de gerealiseerde afbouw op de 
subsidie van de woongroep samen. 

75 V 

S3.1 Voor uitvoering van het project Huisarts Ondersteuning isvoor  
2018 en 2019 berekend dat voor alle 26 huisartsen dit bedrag 
nodig is. 

300 N 

S3.2 Er is sprake van een eenmalige terugstorting van het SVB ter 
afrekening van het jaar 2016. In 2016 hadden wij het SVB 
meer bevoorschot aan PGB's dan daadwerkelijk is toegekend 
en gebruikt. 

71 V 

S3.2 Op basis van de afgegeven beschikkingen hebben we in 2017 
een lager gebruik van het budget PGB dan begroot. De 
daadwerkelijke onderuitputting kan eind van het jaar nog 
fluctueren, afhankelijk van het werkelijke afname en de 
eventuele in de laatste maanden nog te verlenen PGB's. 

182 V 

    
Totaal 28 V 
 

Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 2e 
rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S3.1 De inwoners zijn in staat 
om zelf te voorzien in 
hun eigen 
ondersteuning en zorg, 

0 V  V 300 V 300 V 
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zo nodig met 
inschakeling van hun 
sociale netwerk....... 

S3.2 Voor inwoners die niet 
in staat zijn om zelf te 
voorzien in hun zorg 
biedt de gemeente een 
vangnet 

590 V  V 0 V 590 V 

S3.3 Er zijn mogelijkheden 
voor inwoners van 
Schagen om te kunnen 
kiezen voor een 
gezonde leefstijl 

0 V  V 0 V 0 V 

ST3 Taakstelling doelstelling 
SD3 

1.263 V  V 0 V 1.263 V 

Totaal 1.853 V  V 300 V 2.153 V 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S3.1 Den Helder voert als centrumgemeente beschermd wonen 

voor de regiogemeenten uit. In 2016 is er een overschot op 
het Rijksbudget beschermd wonen zonder dat dit 
consequenties heeft voor de zorgverlening. De Gemeente 
Den Helder heeft in overleg met de regiogemeenten besloten 
het incidentele overschot op het Rijksbudget 2016 ten gunste 
van de regiogemeenten eenmalig uit te keren. De 
regiogemeenten ontvangen derhalve elk een deel van het 
overschot 2016 van de gemeente Den Helder. 

300 V 

    
Totaal 300 V 
 

5.3.1  De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo 

nodig met inschakeling van hun sociale netwerk....... 

De gemeente wil bereiken dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen en 

faciliteert, ondersteunt en stimuleert hierin.  

 

Er zijn hiervoor algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn waar de inwoners terecht 

kunnen. Hierbij denken wij aan initiatieven als Graag gedaan, Doet en Ontmoet, 

dorpsontmoetingspunten, of bijvoorbeeld het vrijwilligerspunt in Markt 18. Deze activiteiten 

bestaan uit vrijwillige hulp bij klussen in en om huis, mensen naar activiteiten en familieleden 

brengen en ontmoeting organiseren met bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of een 

informatieve bijeenkomst. De website Noordkopvoorelkaar.nl is de digitale vindplaats voor de 

match van vraag en aanbod. 

 

Vanaf 2015 ondersteunen wijkteams van de gemeente inwoners bij het vinden van de weg 

naar de informele en formele zorg. Wij hebben zo meer zicht op lokale, informele netwerken 

en kunnen deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning van inwoners. De gemeente jaagt 

verder doorvoeren van de kanteling aan, maar is hiervoor zeker niet als enige partij 

verantwoordelijk.  

 

Langer zelfstandig wonen 

In de toekomst blijven de inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen. We krijgen meer 

oudere inwoners en moeten hierop anticiperen. Met zorgverzekeraar, zorgkantoor, 
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woningstichting en zorgaanbieders gaan wij in gesprek hoe een ieder vanuit zijn 

verantwoordelijkheid hierop inspeelt. Zie tevens programma economisch domein 

resultaat 1.2. 

 

Dementievriendelijke gemeente  

Mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis.  

Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, 

kan er mede voor te zorgen dat zij een volwaardig lid van onze samenleving blijven.  

Gemeente Schagen wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. Daarom willen 

wij met diverse partners een intentieverklaring ondertekenen om dit samen te bereiken. Met 

het oog hierop zal er een werkplan worden gemaakt en een activiteitenkalender voor de 

komende periode. 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

De verenigingen en instellingen hebben in juli hun ervaringen met het nieuwe subsidiebeleid 

gedeeld. Dit is input voor de evaluatie van het subsidiebeleid. Hieruit volgt  een voorstel voor 

aanpassing van het subsidiebeleid. Dit voorstel krijgt u ter besluitvorming voorgelegd in 

december. 

Ook met mantelzorgers en instellingen is gesproken, in de maand september. Tevens is er een 

onderzoek onder mantelzorgers gehouden. Deze twee vormen de basis voor een voorstel 

dat u in december wordt voorgelegd. 

 

De gesprekken met Woonzorggroep Samen, over de gevolgen van de afbouw van de 

subsidie voor de ontmoeting in de kernen, zijn nog niet afgerond. Verwacht wordt dat dit 

begin 2018 wel het geval is. 

 

Voor het project "Langer zelfstandig thuis wonen in Schagen, doe je samen" zijn ruim 2000 

enquêtes uitgezet. Ongeveer 650 mensen hebben deze ingevuld. Er worden in oktober 

verdiepingsgesprekken gehouden. De resultaten vormen de basis voor een nieuw 

woonzorgconcept. Inmiddels zijn er nog meer partijen aangesloten bij het project, te weten 

Woningstichting Den Helder, de huisartsen, Mee&De Wering, Geriant en de zorgverzekeraar 

VGZ. 

 

De afsluitende bijeenkomst van het innovatieproject NetWerkt is gehouden. De 4 betrokken 

zorgaanbieders deelden hun ervaringen. Zij leerden wat het voor de hulpverlening betekent 

als het eigen netwerk van de cliënten onderdeel is van de ondersteuning. Formele en 

informele ondersteuning kunnen elkaar versterken. In oktober/november wordt een besluit 

genomen hoe dit verder geborgd kan worden in de organisaties. 

 

Het lokale platform "Dementievriendelijke gemeente" is actief met het formuleren van een 

lokaal uitvoeringsplan. Dit wordt voor het eind van het jaar aan het college voorgelegd. 

 

De cursus valpreventie "In balans" wordt als pilot voor de inwoners van de gemeente 

Schagen geheel vergoed. Zelfs de landelijke pers heeft hier aandacht aan geschonken. 
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5.3.2  Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente 

een vangnet 

Er zijn situaties waarin inwoners niet voor zichzelf kunnen zorgen of er met ondersteuning 

vanuit hun eigen sociale netwerk of de algemene, tijdelijke voorzieningen. In zo’n geval zorgt 

de gemeente ervoor dat er noodzakelijke ondersteuning beschikbaar is 

(vangnetconstructie). De wijkteams vormen de toegang tot de formele zorg waarvoor de 

gemeente verantwoordelijk is. 

 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Vanaf 1 januari 2015 is Beschermd wonen (BW) (en bijbehorende middelen) ondergebracht 

bij de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang (Den Helder). Dit betreft de zorg 

voor mensen die vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en 

toezicht en begeleiding nodig hebben. Alle gemeenten zijn hier wel zelf verantwoordelijk 

voor. Het uitgangspunt is dus dat het geld op den duur over alle gemeenten moet worden 

verdeeld volgens een nieuw te ontwikkelen objectief verdeelmodel. 
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Wij willen een regionale visie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de 

periode van 2017 en daarna. Daaraan worden gekoppeld prestatieafspraken en 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten voor de verschillende onderdelen: 

maatschappelijke opvang, beschermd wonen, aanpak verwarde personen (OGGZ-

aanpak) en wordt afgestemd met de bredere keten (zorgverzekeraar, corporaties, 

aanbieders). Hierbij wordt aangesloten met de al bestaande producten die geleverd 

worden onder de Wmo en participatie (begeleiding, dagbesteding en op weg naar 

werk/re-integratie).  

 

Hulpmiddelen en woningaanpassingen 

De overheveling van gemeente naar CIZ (Centraal indicatieorgaan voor de Zorg) voor de 

uitvoering van toekenning van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor de inwoners 

die een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is uitgesteld tot in ieder geval 

2018. De gemeente blijft dit in 2017 doen. 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

In de gemeenteraad van september heeft u het besluit genomen om de eigen bijdrage voor 

begeleiding en dagbesteding vanaf 1 januari 2018 af te schaffen. 

 

De evaluatie van de producten voor het voeren van een  huishouden heeft in juni 

plaatsgevonden. Dit heeft een aantal verbeterpunten voor de uitvoering opgeleverd. Deze 

hebben hun plek gevonden in de werkprocessen (uitvoering wijkteam - aanbieder). De 

contracten worden verlengd voor 2018. 

 

In december krijgt u een visiedocument/plan van aanpak voor beschermd wonen 

voorgelegd. De aanpak van verwarde personen wordt als innovatieproject opgepakt vanaf 

2018 door de GGD. De politie wordt daarmee ontlast. Centrumgemeente Den Helder 

betaalt. 

 

Het verbeterplan, dat met de leverancier voor de hulpmiddelen is afgesproken, voeren wij 

uit. Er zijn minder klachten. Het contract is inmiddels verlengd. 

 

De contracten voor de uitvoering van de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 

worden verlengd voor 2018. 

 

5.3.3  Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een 

gezonde leefstijl 

Als je voor jezelf of voor een ander moet zorgen, lukt dit beter als je goed gezond bent. Een 

gezonde leefstijl draagt bij aan die goede gezondheid. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij 

kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren 

die nodig zijn om hiervoor te kunnen kiezen, zoals de kennis en vaardigheden hebben om de 

gezonde keuzes te kunnen maken en voldoende mogelijkheden voor bewegen en sporten. 

De keuze voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1 en 2 van het Sociaal 

domein. 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

Het besluit over voortzetting van JOGG is genomen. JOGG zet in op: 

-Vraag gestuurd DrinkWater campagne implementeren in nieuwe kernen. 
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Kern ’t Zand (St. Jozefschool, KDV Zandkasteel en PSZ Zandbak) is gestart. Kernen 

Dirkshorn, Waarland en St. Maarten hebben interesse getoond en starten dit najaar / 

begin volgend jaar.  

-Kennismaken JOGG, uitrollen campagnes, regels voedingsbeleid aanpassen, beleid maken 

op school.   

De volgende acties zijn uitgevoerd: 

- Een Pabo student heeft gastlessen DrinkWater verzorgd op JOGG-scholen in kern 

Schagen. 

- Campagne “Drinkwater” en “Groente, zet je tanden erin" is gepromoot bij diverse 

activiteiten (Avond4daagse, Verenigingsmarkt, instuiven, wijkenloop)  

- Er is een samenwerking met Team Fit, Jong Leren Eten  (planning 2018 besproken) 

- Fitte Start  Schagen (Sportimpuls subsidie) een 2-jarig project Beweegprogramma voor 

kinderen (0-4 jarigen) en hun ouders is gestart. 

In september is een themabijeenkomst georganiseerd, waarbij input is opgehaald voor de 

kaders van het nieuwe gezondheidsbeleid. Dit wordt in februari 2018 ter besluitvorming aan u 

voorgelegd. 

 

De AED-kasten (AED = Automatische Externe Defibrillator) zijn vervangen. De aanbesteding 

voor de AED-apparaten wordt voorbereid. 
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Doelstelling S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele 

omgeving en beleving 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S4.1 Culturele evenementen 
en activiteiten binnen de 
gemeente Schagen 
worden helemaal door 
de organisatoren 
georganiseerd en 
uitgevoerd........ 

82 N  V 1 N 82 N 

S4.2 Deelname aan 
evenementen en 
activiteiten en gebruik 
van voorzieningen door 
inwoners van Schagen 
en bezoekers is 
verhoogd 

1.150 N 1 V 0 V 1.148 N 

ST4 Taakstelling doelstelling 
SD4 

1.239 N  V 0 V 1.239 N 

Totaal 2.471 N 1 V 1 N 2.470 N 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
S4.1 Overige kleine wijzigingen 1 N 
    
Totaal 1 N 
 

Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

S4.1 Culturele evenementen 
en activiteiten binnen de 
gemeente Schagen 
worden helemaal door 
de organisatoren 
georganiseerd en 
uitgevoerd........ 

71 V  V 0 V 71 V 

S4.2 Deelname aan 
evenementen en 
activiteiten en gebruik 
van voorzieningen door 
inwoners van Schagen 
en bezoekers is 
verhoogd 

46 V  V 0 V 46 V 

ST4 Taakstelling doelstelling 
SD4 

567 V  V 0 V 567 V 

Totaal 684 V  V 0 V 684 V 
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5.4.1  Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden 

helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........ 

De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van 

Schagen om zelf evenementen te organiseren en uit te voeren. Bij evenementen waarbij de 

veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van een groot economisch belang, 

kunnen wij bijspringen. We maken daarmee een omslag van organiseren (voor zover we die 

rol nu nog hebben) naar faciliteren. Daarmee willen we bereiken dat het aantal 

evenementen in de gemeente gelijk blijft, maar onze inzet bij evenementen terugbrengen. 

Of dat die (mede) door derden worden gefinancierd. Als het aantal evenementen gelijk 

blijft, betekent dit dus dat er meer inzet van organisatoren en burgers nodig is.  

 

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar 

vermogen bij aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente 

stimuleert en jaagt aan, denkt hierin indien nodig mee en faciliteert dit nog in beperkte mate. 

Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er aan het eind 

van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de structurele financiële en/of 

organisatorische ondersteuning door de gemeente.  

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

- In overleg met de musea en de Kunst en Cultuur Adviesraad (KCARS) is een kadernotitie 

musea opgesteld. Deze heeft u in september vastgesteld. Wij gaan in samenwerking met 

de musea en de KCARS het ambitieniveau concreet vertalen in voorstellen voor de 

uitvoering.  Vooruitlopend hierop zijn al initiatieven in gang gezet, zoals het begeleiden 

van de medewerkers van Museum Eenigenburg bij hun archiverings-, 

verbouwingswerkzaamheden en te treffen energiemaatregelen door hun ter zake 

deskundige collegae van het Zijper Museum.  

- De gemeente is bereid om – in overleg met de adviesraden –samenwerkingsinitiatieven 

te ondersteunen. Doel is het stimuleren van bijzondere en duurzame samenwerking van 

musea onderling, al dan niet met andere maatschappelijke partners. 

- De verenigingen die een subsidie boven de € 1500 ontvingen en hier per 2018 niet meer 

voor in aanmerking komen, zijn hierover geïnformeerd. Het merendeel heeft zelf 

maatregelen getroffen om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Van de mogelijkheid 

om knelpunten te melden hebben twee verenigingen gebruik gemaakt. Het 

Oratoriumkoor en de Stichting Muziektuin Schagen hebben hun (onoplosbare) 

knelpunten gemeld. Deze nemen we mee in het kader van de evaluatie van het 

subsidiebeleid. 

 

5.4.2  Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door 

inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd 

De gemeente stuurt aan op meer actieve deelname van jeugdige inwoners aan culturele 

evenementen en activiteiten. Daarin willen we de verantwoordelijkheid van de inwoners 

stimuleren. Voor kunst en cultuuractiviteiten is een subsidiebedrag per jeugdlid beschikbaar. 

De gemeente denkt indien nodig mee en faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van 

extra activiteiten om dit doel te bereiken. We willen de slag maken van organiseren (voor 

zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in 

het proces waarmee cultuur – zeker voor de jeugd – duurzaam in de samenleving wordt 

verankerd. Onze rol daarin is samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. 

Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, 

detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Al dan niet 

samen met hen realiseren we kunstprojecten. We hebben aandacht voor het opzetten van 
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nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context 

stimuleren we de deelname van jeugdige inwoners aan cultuur, samen met bewoners, 

culturele organisaties en welzijnswerk, zodat zij in aanraking komen met een of meer 

cultuurdisciplines. 

 

 

Het nieuwe subsidiebeleid bouwt voort op het huidige beleid. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig 

het bibliotheekbeleid verder te ontwikkelen en nieuwe activiteiten, zoals de cultuureducatie 

in het basisonderwijs, op te pakken. Hiermee reageren we op nieuw beleid vanuit het Rijk en 

de provincie (cultuureducatie, cultuurhistorie), maar ook op de financieel onzekere tijd 

waarin we momenteel verkeren. We zijn als gemeente genoodzaakt om te bezuinigen en 

dat heeft ook invloed op cultuur. Maar we bezuinigen niet alleen. Bestaande budgetten 

verdelen we op een andere wijze. Daarnaast zetten we (nieuwe) incidentele middelen in om 

de deelname van jeugd aan het culturele activiteiten te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn 

onder andere het educatieve project Opera Straal en het uitvoeren en implementeren van 

het educatieve project De Pop Machine. Ons uitgangspunt is en blijft een breed kunst- en 

cultuuraanbod in onze gemeente. De gemeente Schagen maakt het via de regeling 

Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens 

om deel te (blijven) nemen aan culturele activiteiten. Iedereen moet immers op een actieve 

wijze kunnen en blijven deelnemen aan het culturele aanbod. Wij zijn het met de Schager 

instellingen eens dat wij best trots mogen zijn op wat de gemeente Schagen allemaal te 

bieden heeft op cultureel gebied. 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

- Het popbeleid krijgt langzamerhand handen en voeten in de uitvoering. Er wordt met 

name ingezet op de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Hiertoe is contact 

gezocht met de Leerlingenraad van het Regiuscollege. Hetzelfde staat op stapel voor 

de Clusiuscollege. 

- In het kader van de Ku(n)stroute Zijpe heeft theatermaker Rick Dros samen met de 

groep “Het Speelt”  een voorstelling door jongeren en voor – met name – jongeren 

gemaakt, die meerdere malen op het strand van Callantsoog is gespeeld. In 

navolging hiervan heeft het Scagontheater dit najaar vijf voorstellingen 

geprogrammeerd, “Vijf keer kort” genaamd, om de jeugd aan te spreken en te 

enthousiasmeren. 

- Er is in april 2017 een werkgroep/adviescommissie van de KCARS geïnstalleerd die, 

samen met de gemeente, een kadernotitie beeldende kunst in de openbare ruimte 

voorbereidt. Deze kadernotitie zou in juni worden voorgelegd aan  de Commissie 

samenleving. De werkgroep heeft iets meer tijd nodig en legt de kadernotitie dit 

najaar voor. 

- Aan het vastgestelde Beleidsplan KopGroep Bibliotheken 2017-2020 “Iedereen in de 

KopGroep!” wordt uitvoering gegeven. Dit gebeurt onder andere door de 

‘bibliotheek op school’. Het wordt uitgerold conform de daarvoor opgestelde 

planning. 

- De financiering om te komen tot een streekomroep is een belangrijk aspect. Het 

wachten blijft op de uitkomst van een door de NLPO, OLON, Commissariaat voor de 

Media en het Ministerie ingesteld onderzoek naar het minimale budget (geschat  

€ 800.000) voor een streekomroep. Het rapport wordt elk moment verwacht.  

 

  



49 

Domein burger en bestuur 
Alles wat wij doen moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. We 

dienen uiteindelijk één gemeenschappelijke doel: een gelukkige gemeenschap, een 

gemeente waar mensen graag wonen en werken. Waar iedereen die met ons te maken 

heeft vanzelfsprekend kan vertrouwen op verantwoord bestuur, een betrouwbare overheid 

en de best mogelijke dienstverlening.  

 

Dit doen we vanuit het programma 'Bewegen naar de klant' en de 'Visie op dienstverlening 

#2020'. 

Ontwikkelingen 
Onze medewerkers en bestuurders lopen landelijk voorop in het streven van de 

gemeentelijke overheid om bij te dragen aan het geluk van inwoners en bedrijven. We 

hebben, op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in onze gemeente 

factoren geïdentificeerd die samenhangen met het geluk van onze inwoners. Die factoren 

gebruiken we in de Nota van Uitgangspunten en de Begroting 2018 om te beoordelen of en 

hoe ons beleid bijdraagt aan geluk. De methodiek vraagt om verdere ontwikkeling en trekt 

de aandacht van collega-gemeenten. Met ons nationale congres "Lokaal Sturen op Geluk" 

hebben we een beweging gestart. De gemeente Tiel organiseert in 2019 het volgende 

congres, waarin wij onze resultaten gaan presenteren.  

 

Het afgelopen jaar hebben we  heel veel energie gestoken in het moderniseren en 

verbeteren van onze ICT-omgeving. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor storingen. Ook 

ondersteunt de nieuwe omgeving het plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Om daadwerkelijk 

en  "in het moment  en op locatie " met de inwoners te kunnen werken is Bring Your Own 

Device (BYOD) ingevoerd. 

 

Omdat ons uitgangspunt de interactie met onze inwoners is en dat daarbij de zichtbaarheid 

van de Raad van groot belang is, wordt in 2018 de Raadszaal verbouwd. Het vergaderen in 

een debatopstelling en het vernieuwde audio-video systeem dragen bij aan de 

zichtbaarheid van de raad. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten in het 

laatste kwartaal van 2017. 

 

Ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid wordt de capaciteit op de telefonie 

uitgebreid. 
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Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen 

wordt gewaardeerd 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

B1.1 De informatievoorziening 
is toegankelijker en 
duidelijker en de 
dienstverlening is 
toegankelijker en sneller 

78 N  V 0 V 78 N 

B1.3 De gemeente ondersteunt 
initiatieven van burgers en 
bedrijven 
(overheidsparticipatie) 

45 N  V 0 V 45 N 

BT1 Taakstelling doelstelling 
BB1 

25 N  V 0 V 25 N 

Totaal 148 N  V 0 V 148 N 
 

 

Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

B1.1 De informatievoorziening 
is toegankelijker en 
duidelijker en de 
dienstverlening is 
toegankelijker en sneller 

0 V  V 0 V 0 V 

B1.3 De gemeente ondersteunt 
initiatieven van burgers en 
bedrijven 
(overheidsparticipatie) 

0 V  V 0 V 0 V 

BT1 Taakstelling doelstelling 
BB1 

0 V  V 0 V 0 V 

Totaal  V  V 0 V  V 
 

 

6.1.1  De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is 

toegankelijker en sneller 

Verbeteringen in onze dienstverlening en informatievoorziening zijn gebaseerd op de waarde 

hiervan voor onze klanten. Daarbij kijken we naar de volgende klantwaarden: 

 Gemak: de snelheid waarmee zaken geregeld kunnen worden, duidelijkheid, inzicht en 

transparantie in de status van lopende aanvragen. Onze inwoners kunnen zoveel 

mogelijk zaken vanuit huis – en digitaal – regelen en krijgen snel(ler) antwoord op hun 

vragen. 

 Laagdrempelig: inwoners kunnen gemakkelijk contact leggen met de gemeente. 

Inwoners kunnen rekenen op pro-actieve informatievoorziening over de dienstverlening 

van de gemeente. 
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 Persoonlijk contact: inwoners hebben de mogelijkheid om persoonlijk met de gemeente 

in contact te komen. Digitalisering en automatisering moeten gemak opleveren, maar 

mogen de mogelijkheid voor persoonlijk contact met medewerkers van de gemeente 

niet uitsluiten. Waarbij ook wordt stilgestaan bij voldoende aandacht voor ouderen en 

hulpbehoevenden. 

 Privacy: voor privacygevoelige zaken is het belangrijk voor onze inwoners dat deze voor 

hen in een veilige omgeving wordt afgehandeld of besproken.  

 Wederzijds respect: voor optimale dienstverlening en klantcontact is wederzijds respect 

een voorwaarde. Respect komt voort uit vertrouwen tussen de gemeente en onze 

inwoners. Dit komt van beide kanten.  

 

Als gemeente zetten wij in op de omslag van ‘zorgen vóór’ naar ‘zorgen dát’. De 

samenleving is het vertrekpunt voor het bepalen van onze rol. We willen een organisatie zijn 

die in gesprek is met de inwoners. Hierbij is het niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente 

het voortouw neemt. Elke situatie is anders, zo ook de rol van de gemeente. Dit betekent dat 

we differentiëren in onze aanpak en ook in onze dienstverlening.  

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

 Het werken op afspraak verloopt volgens planning. Alle genoemde mogelijkheden tot 

afspraak zijn ingevoerd. 

 Het bezorgen van reisdocumenten is gekoppeld aan de invoering van een nieuw 

burgerzakenpakket. In verband met deze koppeling is de planning doorgeschoven naar 

het 4e kwartaal. 

 We beginnen met een pilot omgeving voor vergunningen. In deze pilot kan de inwoner 

digitale dossiers raadplegen. Ook kan de inwoner de status volgen van zijn of haar 

productaanvragen.  Deze pilot omgeving wordt in het 4e kwartaal in gebruik genomen. 

 We zijn aangesloten bij het programma 'Landelijke aanpak adreskwaliteit' (LAA). 

Daarnaast nemen wij deel in de 'Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude' (WTI).  

 De capaciteit op de telefonie wordt uitgebreid om de telefonische bereikbaarheid te 

verbeteren. 

 Voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen om de raadszaal aan te passen (het 

onderzoek naar de inrichting is gestart). Met de aanpassing willen we de interactie met 

onze inwoners verbeteren. 

l 

6.1.2  Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd 

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen 

door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. Daar waar de gemeente bevoegd is 

autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen. Dit doen we door het aantal 

regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Ook 

willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van 

aanvragen/verzoeken zo vlot mogelijk verloopt.  

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven hebben we verminderd. 

Dit verloopt volgens planning. De doelstelling is dat minimaal 90% van de producten 

regelarm is (op basis van de Checklist minder regels). In juni 2017 is een meting uitgevoerd en 

was de score 92%. In die zin is het doel al bereikt.   

 

Eind 2017 bekijken we samen met de raad hoe we de regels met betrekking tot de 

kapvergunning verder kunnen vereenvoudigen.  
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6.1.3  De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie) 

Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag 

dingen samen met inwoners en ondernemers mogelijk. Zo creëren we een samenleving waar 

iedereen graag wil wonen en trots op kan zijn. Dit geldt ook andersom, bij vraagstukken die 

wij als gemeente oppakken. Ook daarover willen we vroegtijdig met inwoners en 

ondernemers in gesprek.   

 

In 2017 besteden we veel aandacht aan burger- en overheidsparticipatie. Dat staat in deze 

begroting. Enkele onderwerpen pakken we heel participatief aan. We geven ze het komend 

jaar extra aandacht. We gebruiken dit om andere collega’s te inspireren en ervan te leren. 

Ze zijn in deze begroting te herkennen aan het icoon ,voor burger- en 

overheidsparticipatie.  

We werken aan een organisatie die kan kijken door een andere bril. Die van inwoners, van 

samen doen, zonder belemmeringen. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te 

worden door (eigen) regels en procedures? 

 

Onze uitdagingen zijn: 

 

• burger- en overheidsparticipatie stimuleren. 

• als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven. 

• meer realiseren, met minder financiële middelen. 

• de krachten bundelen, tussen initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en 

professionele organisaties. 

• feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie. 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

 In oktober wordt een digitale toolkit participatie voor collega's gelanceerd. Hierin 

staan instrumenten die collega's kunnen gebruiken om initiatieven van inwoners te 

ondersteunen of om inwoners te laten participeren in gemeentelijke vraagstukken.  

 Het participatietraject in Dirkshorn en Tuitjenhorn wordt voortgezet waarbij de nadruk 

is verschoven naar de initiatieven vanuit de dorpen. Die initiatieven worden 

ondersteund door de gemeente die door de inwoners van de dorpen zelf gedragen 

en opgepakt worden. Komende maanden wordt duidelijk hoe dit participatietraject 

wordt ingebed in de gemeentelijke organisatie. 

 Eind 2017 wordt B&O participatie als project afgerond met een overzicht van 

interventies en acties die zijn gedaan gedurende de duur van het project. Het is nu 

aan met name de afdelingen Ruimte, Openbaar Gebied en Samenleving, om 

participatie in de afdelingen te borgen. De ontwikkelde interventies en acties kunnen 

daarvoor worden ingezet.  
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Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen 

een zo scherp mogelijke prijs 

Lasten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

B2.1 In 2018 zijn alle 
processen lean en onze 
medewerkers hebben 
een klantgerichte 
houding en vertonen zij 
klantgericht gedrag 

43.528 N 5.738 N 226 V 49.040 N 

B2.2 Leges zijn 
kostendekkend en 
acceptabel. De overige 
heffingen worden 
volledig benut en zijn 
redelijk 

8.807 N 560 N 4 N 9.371 N 

BT2 Taakstelling doelstelling 
BB2 

1.594 N  V 0 V 1.594 N 

Totaal 53.929 N 6.298 N 222 V 60.006 N 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
B2.1 De kosten voor de commissie Bezwaar en beroep kunnen 

naar beneden worden bijgesteld omdat er minder 
bezwaarprocedures worden ingediend als gevolg van het in 
de voorfase afvangen van mogelijke bezwaren. Dit door 
adequaat in  contact te treden met de indiener van het 
bezwaar. 

5 V 

B2.1 De VNG en de vakbonden hebben een principakkoord 
gesloten over de nieuwe CAO Gemeenten. Het akkoord bevat 
een loonafspraak en afspraken over flexibliteit, harmonisatie 
verlof en bewust belonen. De CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 
januari 2019. Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 
1% en individueel keuzebudget per 1 december 2017 met 0,5 
procentpunt. Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 
1,5% en het inidividuele keuzebudget per 1 juli 2018 met 0,25 
procentpunt. 

101 N 

B2.1 Dit jaar is de verzekeringsportefeuille opnieuw aanbesteed. 
Deze aanbesteding viel iets lager uit. Hierdoor kan het budget 
naar beneden worden bijgesteld. 

15 V 

B2.1 Door een steeds effectievere werkwijze, is ook minder 
controle nodig op de sociale voorzieningen dan rekening mee 
was gehouden. De accountantskosten kunnen hierdoor voor 
een deel komen te vervallen. 

10 V 

B2.1 In de begroting 2017 is er vanuit gegaan dat een groot deel 
van het areaal vervangen zou zijn door LED verlichting. Dit is 
verschoven naar 2018. Hierdoor halen we in 2017 geen 
energiebesparing. Hiermee komt ook de dotatie aan reserve 
te vervallen in 2017. 

120 V 

B2.1 In de begroting wordt rekening gehouden met een post 
onvoorzien voor zaken die gebruikt kan worden om 

52 V 
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onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Na inventarisatie  
zal dit jaar hiervan geen gebruik gemaakt worden. 

B2.1 Op 26 september 2017 is een besluit genomen over de" inzet 
overschot Sociaal domein". Daarbij is een amendement 
aangenomen om de gelden voor Urban Data Center niet te 
ontrekken uit het Sociaal domein. Gezien de strekking van het 
voorstel stelt het college voor om ook dit bedrag te doteren 
aan de reserve Maatschappelijk nut. 

100 N 

B2.1 Op basis van de verwachte uitgaven voor het jaar 2017 stellen 
we voor het exploitatiebudget voor het gemeentehuis 
incidenteel te verlagen. Deze verlaging heeft een positief 
effect op het begrotingsresultaat. 

164 V 

B2.1 Op basis van een inschatting voor verwachte uitgaven voor 
2017 stellen we voor deze incidenteel bij te stellen. Per saldo 
heeft deze bijstelling een postief effect op het 
begrotingsresultaat. 

50 V 

B2.1 Op vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei is een open dag 
gehouden van het verbouwde gemeentehuis en 
gemeentewerf. Deuiteindelijke kosten voor het houden van 
deze open dagen zijn iets lager uitgevallen dan waar rekening 
mee was gehouden 

8 V 

B2.1 Overige kleine wijzigingen 7 V 
B2.1 Voor het jaar 2017 houden we budget over voor het 

verstrekken van subsidies voor monumenten. Wij willen 
voorstellen een gedeelte van het budget mee te nemen naar 
het jaar 2018 omdat wij dan de uitgaven verwachten. 

15 N 

B2.1 We verwachten dat het kledingbudget voor 2017 niet volledig 
wordt gebruikt. We willen daarom voorstellen om om het 
beschikbare budget incidenteel af te ramen. Deze aframing 
heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat. 

10 V 

B2.2 Door weersomstandigheden is er meer onkruid op de paden. 
Hierdoor hogere onderhoudskosten. Hiernaast dient er een 
nieuwe urnenmuur geplaatst te worden op de begraafplaats 
Schagen. 

16 N 

B2.2 Er zijn meer huisaansluitingen aangelegd dan waar rekening 
mee is gehouden. Hierdoor hebben we ook meer 
opbrengsten. Zie ook het domein burger en bestuur B2.2 

50 N 

B2.2 Het beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen is per 1 juli 
2017 overgedragen aan HVC. Hierdoor worden er geen 
reparatiekosten van inzamelmiddelen meer opgevoerd. Dit 
voordeel doteren wij aan de reserve Afvalstoffenheffing. 

25 N 

B2.2 Het beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen is per 1 juli 
2017 overgedragen aan HVC. Hierdoor wordt op deze 
begrotingspost geen reparatiekosten van inzamelmiddelen 
meer opgevoerd. Verrekening vind in het vervolg plaats via 
het HVC DVO tarief. 

25 V 

B2.2 Ieder jaar worden de kosten in rekening gebracht door HHNK 
voor beheer van de buitenwegen. Deze bijdrage valt dit jaar 
lager uit dan de raming waarmee rekening wordt 
gehouden.Voor de begroting 2018 is dit reeds aangepast 

45 V 

B2.2 In het kader van klantgericht werken en ter verbetering van de 
dienstverlening wordt er voorafgaand aan het sturen van een 
aanmaning eerst de inwoner in staat gesteld om alsnog te 
betalen door middel van een herinderingsbrief. Gevolg hiervan 

21 V 
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is dat er minder kosten gemaakt worden en ook minder 
opbrengsten uit aanmaningen binnen komen. 

B2.2 Overige kleine wijzigingen 4 N 
    
Totaal 222 V 
 

Baten 
Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Beginstand 
2017 

 Reeds 
besloten 

 Wijziging 
2e 

rapportage 

 Stand 2e 
rapportage 

 

B2.1 In 2018 zijn alle 
processen lean en onze 
medewerkers hebben 
een klantgerichte 
houding en vertonen zij 
klantgericht gedrag 

67.420 V 6.198 V 433 N 73.184 V 

B2.2 Leges zijn 
kostendekkend en 
acceptabel. De overige 
heffingen worden 
volledig benut en zijn 
redelijk 

26.138 V 565 V 706 V 27.409 V 

BT2 Taakstelling doelstelling 
BB2 

1.866 V  V 0 V 1.866 V 

Totaal 95.423 V 6.763 V 273 V 102.459 V 
 

Omschrijving mutatie Bedrag V/N 
B2.1 Aanpassing dividend GKNH agv vpb plicht en kosten liquidatie 110 N 
B2.1 Bij de onderhoudsdienst zijn nieuwe voertuigen en materialen 

aangeschaft, daarbij zijn oude voertuigen en materialen 
ingeruild. Met deze inruil is geen rekening gehouden en zorgt 
hierdoor voor een extra opbrengst. 

30 V 

B2.1 Het beschikbare budget voor de invoering van de 
omgevingswet voor 2017 zal niet volledig worden gebruikt. 
We willen daarom voorstellen een deel van het budget mee te 
nemen naar 2018. Omdat de dekking van deze kosten wordt 
gevonden binnen de reserves zal deze mutatie geen effect 
hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook het economisch 
domein E1.1 

175 N 

B2.1 n augustus heeft er een overdracht plaatsgevonden van de 
betaling van grond voor een deel grondcomplex Nes Noord. 
Hierbij wordt de voorgeschoten rente ook terugbetaald. 

116 V 

B2.1 Op 26 september 2017 is een besluit genomen over de" inzet 
overschot Sociaal domein". Daarbij is een amendement 
aangenomen om de gelden voor Urban Data Center niet te 
ontrekken uit het Sociaal domein. Gezien de strekking van het 
voorstel stelt het college voor om ook dit bedrag te doteren 
aan de reserve Maatschappelijk nut. 

100 V 

B2.1 Septembercirculaire 2017 359 N 
B2.1 Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget 

beschikbaar gesteld voor de uitvoering van routes. Het gaat 
hierbij om historische thema informatie bij bestaande 
wandelroutes. We verwachten dat een deel van de kosten pas 

20 N 
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in 2018 worden gemaakt. We willen daarom voorstellen het 
restant van het budget over te hevelen naar 2018. De dekking 
van deze kosten vindt plaats vanuit de Algemene reserve. Dit 
betekent dat de onttrekking voor 2017 lager zal uitvallen. 
Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat 
2017. Zie ook de lasten bij het economisch domein E1.5 

B2.1 Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget 
beschikbaar gesteld voor waterrecreatie. We verwachten dat 
een deel van de kosten pas in 2018 worden gemaakt. We 
willen daarom voorstellen het restant van het budget over te 
hevelen naar 2018. De dekking van deze kosten vindt plaats 
vanuit de algemene reserve. Dit betekent dat de onttrekking 
voor 2017 lager zal uitvallen. Deze mutatie heeft geen effect 
op het begrotingsresultaat 2017. Zie ook de lasten bij het 
economisch domein E1.5 

15 N 

B2.2 Er zijn meer huisaansluitingen aangelegd. Hierdoor hebben 
wij meer in rekening gebracht. 

50 V 

B2.2 Gelet op de verwachting voor het jaar 2017 en wat wij als 
gemeente in 2017 hebben ontvangen aan leges voor 
huwelijken en partnterschappen stellen wij voor om de 
opbrengsten structureel te verlagen. 

10 N 

B2.2 In 2017 zijn de forfaits van de toeristenbelasting onderzocht 
als basis voor de verordening 2018. Het forfait voor de vaste 
standplaatsen blijkt te hoog te zijn. Voorgesteld wordt om voor 
dit onderdeel de verordening 2017 aan te passen en ook voor 
dit jaar het forfait te verlagen. Voor de overige forfaits is dit 
niet nodig omdat die gebruikers de keuze hebben tussen het 
forfait of een afrekening op basis van werkelijke 
overnachtingen. Voor 2017 verwachten wij hierdoor een 
daling van de opbrengst van € 33.500. 

34 N 

B2.2 In het kader van klantgericht werken en ter verbetering van de 
dienstverlening wordt er voorafgaand aan het sturen van een 
aanmaning eerst de inwoner in staat gesteld om alsnog te 
betalen door middel van een herinderingsbrief. Gevolg hiervan 
is dat er minder kosten gemaakt worden en ook minder 
opbrengsten uit aanmaningen binnen komen. 

40 N 

B2.2 Op basis van de gerealiseerde legesopbrengsten voor 2017 
en de verwachting voor de komende maanden kunnen we de 
geraamde opbrengsten bijstellen. Ook meerjarig stellen we de 
opbrengsten bij. Hier staan overigens wel extra kosten 
tegenover voor de afhandeling van de aanvragen. Zie hiervoor 
de toelichting bij de lasten. 

737 V 

B2.2 Op basis van de te verwachten opbrengsten voor huur en 
pachten stellen wij voor de bestaande budgetten hierop aan te 
passen. Deze aanpassing heeft een meerjarig positief effect. 

9 V 

B2.2 Overige kleine wijzigingen 6 N 
    
Totaal 273 V 
 

6.2.1  In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte 

houding en vertonen zij klantgericht gedrag 

We voeren het programma 'Bewegen naar de klant' uit om bij te dragen aan het geluk van 

onze inwoners en medewerkers.  
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Dit programma bevat samenhangende interventies waarvan de volgende direct ingrijpen 

op dit resultaat: 

 procesoptimalisatie 

Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen om een uitstekend product 

voor de klant te realiseren. 

 klantgerichtheid 

Iedere medewerker voldoet aan de eisen die wij aan een klantgerichte houding en 

klantgericht gedrag stellen. 

 in beweging  

Zo veel mogelijk medewerkers in de hele organisatie in beweging brengen. Dit om 

hen breder en flexibel in te zetten op taken die bij hen passen qua competenties, 

kennis en vaardigheden en belangstelling. 

 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

 Het totale aantal processen dat we lean maken is begin 2017 teruggebracht naar 33. Dit 

zijn de (externe) klantprocessen en de belangrijkste (interne) bedrijfsprocessen. We kiezen 

hiermee voor kwaliteit en verbeteren met aandacht. Dit betekent dat we niet langer 25 

processen per jaar lean maken, maar een lager aantal. Van de 33 belangrijkste 

processen hebben we er tot nu toe15 lean gemaakt. Voor 9 processen loopt nog een 

traject of daar gaan we binnenkort mee starten. Daarmee zitten we op een voortgang 

van 73% en zijn we goed op schema om eind 2018 alle belangrijke processen lean te 

hebben. 

Waar mogelijk vragen we inwoners of ondernemers om met ons mee te denken bij het 

verbeteren van de processen. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan bij de 

evenementenvergunning, de drank- en horecavergunning, de omgevingsvergunning en 

bij het proces begraven. 

 Onze uitdaging is dat alle 33 processen vanaf 1 januari 2019 continu worden verbeterd. 

Dat betekent dat kernteams minimaal één keer per week bij elkaar komen om (nieuwe) 

verbeteringen door te voeren. Op basis van de voortgang verwachten we deze 

uitdaging ook te realiseren. 

 Het trainen van medewerkers op klantgerichtheid maakt onderdeel uit van het 

opleidingenprogramma. Het uitnodigen van inwoners en ondernemers in het kader van 

de leantrajecten draagt ook bij aan een betere klantgerichtheid. 

 Tot en met het derde kwartaal van 2017 zijn 29 medewerkers op andere werkzaamheden 

ingezet of zijn afspraken gemaakt over beweging naar de toekomst. 

 In de begroting 2018 maken we  lokaal sturen op geluk expliciet: we benoemen hoe we 

dat doen.  

 Met tientallen collega’s schreven we een boek over onze ervaring in lokaal sturen op 

geluk. Hierin lezen we terug wat collega's intussen geleerd hebben over hoe zij bijdragen 

aan geluk. 

 Onze kennis en ervaring op dit gebied deelden we op 5 oktober 2017 tijdens ons congres 

voor bestuurders en beleidsmakers van andere gemeenten en onze eigen collega’s. Ook 

hier deelden we de ervaring die we intussen hebben opgedaan.  

 Met dit congres hebben we zo’n 300 bezoekers getrokken. Ook landelijke (Nieuwsuur, 

Trouw) en lokale media (NHD, SchagenFM) toonden hun interesse. Het Ministerie van VWS 

wil ons voorbeeld graag delen, zodat andere gemeenten van ons kunnen leren. Dat wij 

sturen op geluk krijgt landelijk bekendheid. 

 Door deze activiteiten zien we dat medewerkers en bestuurders steeds concreter onze 

bijdrage aan geluk kunnen benoemen en sturen. Daarnaast heeft bewustwording 

rondom dit onderwerp  effect op steeds meer medewerkers. Dit effect is dat zij trots zijn 

om in hun werk te mogen bijdragen aan het geluk van inwoners. 
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De projecten lean, klantgerichtheid, in beweging en geluk maken deel uit van het 

programma Bewegen naar de klant. Dit programma loopt door tot 1 juni 2018. Op dat 

moment zullen wij ons in een eindrapportage verantwoorden over de behaalde resultaten, 

de bestede gelden en de gerealiseerde bezuiniging op de apparaatskosten. 

6.2.2  Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut 

en zijn redelijk 

Met het aanbieden van de legesverordening 2017 in december 2016 verstrekken we, net als 

vorig jaar, per titel van de legesverordening een overzicht van de mate van 

kostendekkendheid. We doen de raad een voorstel waaruit blijkt of 100% kostendekkendheid 

een reële optie is om te komen tot een acceptabel niveau van de tarieven. 

Voortgang van onze planning 2e rapportage: 

In de zomer van 2017 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de onderbouwing van de 

forfaits voor de toeristenbelasting. De resultaten zijn nu bekend en zullen worden verwerkt in 

de verordening 2018. In het kort komt het er op neer, dat het forfait voor de vaste- en 

seizoensplaatsen wordt verlaagd. De overige forfaits worden afgeschaft omdat voor die 

categorieën het werkelijke aantal overnachtingen eenvoudig is vast te stellen. 

 

Voor 2017 anticiperen we op de nieuwe verordening 2018 door het forfait voor de vaste 

plaatsen ook voor dit jaar te verlagen. Dit resulteert in een lagere opbrengst van € 33.500. 

Vanaf 2018 staan hier waarschijnlijk hogere inkomsten tegenover doordat de overige forfaits 

vervallen.  
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Overzicht mutaties reserves 
In de 2e rapportage is de volgende mutatie in de reserve opgenomen: 

 

   

  

 bedragen 

Mutatie in reserve x € 1.000  

   

Algemene reserve   

Stand 1-1-2017      4.415  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo      1.064  N 

mutaties opgenomen in deze rapportage         210  V 

Nieuwe stand      3.561  V 

   

Reserve investeringen maatschappelijk nut   

Stand 1-1-2017             3  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo      5.474  V 

mutaties opgenomen in deze rapportage         120  N 

Nieuwe stand      5.357  V 

   

Reserve overlopende posten   

Stand 1-1-2017           78  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo           66  N 

mutaties opgenomen in deze rapportage           15  V 

Nieuwe stand           27  V 

   

Reserve afvalstoffenheffing   

Stand 1-1-2017         179  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo         565  V 

mutaties opgenomen in deze rapportage           25  V 

Nieuwe stand         769  V 

   

Reserve decentralisatie sociaal domein   

Stand 1-1-2017      1.200  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo         518  V 

mutaties opgenomen in deze rapportage         100  N 

Nieuwe stand      1.818  V 

   

Reserve gebouwen basisonderwijs   

Stand 1-1-2017      6.242  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo      1.097  V 

mutaties opgenomen in deze rapportage         104  V 

Nieuwe stand      7.443  V 

   

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen   

Stand 1-1-2017      1.273  V 
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mutaties eerder genomen besluiten per saldo         130  V 

mutaties opgenomen in deze rapportage         286  V 

Nieuwe stand      1.689  V 

   

Reserve BYOD   

Stand 1-1-2017           -      

mutaties eerder genomen besluiten per saldo           -      

mutaties opgenomen in deze rapportage         144  V 

Nieuwe stand         144  V 

   

Reserve maatschappelijk nut   

Stand 1-1-2017      3.725  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo         680  N 

mutaties opgenomen in deze rapportage         100  V 

Nieuwe stand      3.145  V 

   

Reserve frictiekosten   

Stand 1-1-2017      1.695  V 

mutaties eerder genomen besluiten per saldo      1.164  N 

mutaties opgenomen in deze rapportage         300  N 

Nieuwe stand         231  V 
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Overige ontwikkelingen 
 

 

 

Personeel & Organisatie (P&O) 

 

Taakstelling op koers 

De taakstelling op apparaatskosten van 1,5 miljoen zal worden gehaald. Voor 2017 wordt  

structureel € 231.000 gerealiseerd op de loonkosten. 

De afgelopen periode is een slag gemaakt met Strategische Personeelsplanning (SPP) om te 

anticiperen op de toekomst met betrekking tot benodigde vaste formatie en flexibele schil. 

 

Van vaste formatie naar flexibele schil  

Gelet op de ontwikkelingsopgave van de organisatie is er vaker voor gekozen om de 

formatie tijdelijk in te vullen of dienstverbanden tijdelijk uit te breiden. Deze oplossingen 

worden ook toegepast bij projecten en bij pieken in het werk en bij langdurig ziekteverzuim. 

Hierdoor neemt de vaste bezetting af en de flexibele bezetting toe. 

In de eerste 3 kwartalen bedroeg de flexibele schil 16,25 % van de loonkosten. Landelijk was 

dit in 2016 volgens de Personeelsmonitor van het A+O-fonds 16% van de loonsom dat 

gemiddeld werd uitgegeven door gemeenten van vergelijkbare omvang. 

 

Trainees 

We hebben in de zomer drie trainees geworven voor de duur van 2 jaar, die met heel veel 

enthousiasme aan de slag zijn gegaan. 

 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim over de eerste 3 kwartalen bedroeg gemiddeld 5,36 %. Landelijk was dat 

voor in 2016 volgens de Personeelsmonitor van het A+O-fonds 5,1% in gemeenten van 

vergelijkbare omvang. Er is landelijk sprake van een stijgende trend en bij ons van een 

dalende trend. Onze doelstelling was 4%, maar dat gaan we dit jaar helaas niet halen gezien 

het aantal langdurig zieken. Het verzuim is te hoog en dat is niet acceptabel. 

Het relatief hoge ziekteverzuimcijfer wordt veroorzaakt door de categorie ‘extra langdurend 

verzuim’ (meer dan 12 maanden). Dat is 1,83 %. Landelijk was dat 0,8% in 2016. In Schagen 

zijn bovengemiddeld veel langdurig zieken. De overgrote meerderheid hiervan heeft zeer 

ernstige fysische en fysiologische problemen. Het gaat dus niet om stress of burn-out 

problematiek. 

Voor de ziekteverzuimbegeleiding van medewerkers is veel aandacht. Ons beleid gaat sterk 

uit van wat een persoon nog wel kan. Men wordt gemotiveerd om zoveel als kan aan het 

werk te blijven of betrokken te blijven bij de organisatie. We blijven nog meer inzetten op het 

verscherpen van  preventieve maatregelen, waaronder het vroegtijdig signaleren. We blijven 

veel aandacht geven aan het kortdurend en middellang verzuim, dat vaak een voorloper is 

van lang verzuim. 

 

Opleidingen 

Wij zijn trots op het enthousiasme van medewerkers die zich willen ontwikkelen! Met behulp 

van de Ontwikkelnavigator hebben tot en met het derde kwartaal 887 personen 

deelgenomen aan diverse trainingen en opleidingen, die in-company zijn verzorgd. Met 

name de trainingen Nieuwe energie, Psychologie op de werkvloer en Projectmatig werken 

zijn goed bezocht. 
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Naast de trainingen via de Ontwikkelnavigator hebben ook diverse medewerkers 

vakinhoudelijke trainingen en themadagen bezocht. Ongeveer 100 medewerkers hebben 

deelgenomen aan deze individuele opleidingen, dit loopt uiteen van het bezoek aan 

congresdagen en assessments tot technische trainingen en master-opleidingen. 

Verder hebben er diverse individuele- en team coaching sessies plaatsgevonden en waren 

er trainingen als Bestuurlijke stukken schrijven, Informele aanpak en Veilig werken in het kader 

van het project Bewegen naar de klant. 

Het op ontwikkeling gerichte opleidingsbeleid werpt vruchten af. 

 

 

Huisvesting 

 

In het voorjaar van 2017 is de organisatie verhuisd naar het pand Laan 19. De locaties 

Westerpark 20 en Oostwal 2 zijn afgestoten. Het pand is nu een half jaar in gebruik. Er zullen 

nog een paar kleine aanpassingen plaatsvinden naar aanleiding van het 

gebruikersonderzoek dat in de zomer is gehouden. Daarnaast zal volgend jaar de raadszaal 

aangepast worden waardoor deze meer multifunctioneel kan worden ingezet. 

In de nota van uitgangspunten heeft de raad al € 200.000 beschikbaar gesteld voor de 

verbouwing. Daar zat geen geld bij voor een goed audiovisueel systeem waar wel behoefte 

aan is. Daarom stellen wij voor om nog eens € 300.000 beschikbaar te stellen. Dit kan betaald 

worden uit de frictiegelden.  

 

ICT 

 

Modernisering ICT 

De modernisering van de ICT loopt volgens planning. Op dit moment wordt de ICT-omgeving 

in het datacenter te Amsterdam gereed gemaakt als uitwijkvoorziening. 

 

Gebruik mobiele apparaten (BYOD) 

Het BYOD beleid is per 1 september ingegaan en de eerste medewerkers hebben inmiddels 

laptops en telefoons aangeschaft. Eind van dit jaar worden de vaste computers vervangen 

door docking stations om de apparaten te kunnen koppelen aan de beeldschermen. 

 

Applicatielandschap 

De implementatie van een aantal nieuwe applicaties, w.o. het financieel systeem, 

belastingensysteem en beheersysteem openbare ruimte, loopt volgens planning. Ook zijn we 

zelf een zaaksysteem aan het ontwikkelen en wordt de digitale handtekening breder 

ingevoerd in de organisatie.  

 

  

Communicatie 

 

Social intranet 

Ons social intranet is een feit. Bij de ontwikkeling en introductie ervan hebben we in de vorm 

van een projectgroep medewerkers van alle vakafdelingen betrokken. In de maanden 

volgend op de introductie hebben we 15 keer een workshop gegeven om het nieuwe 

intranet te promoten als instrument om te netwerken en kennis te delen, en  medewerkers 

ermee vertrouwd te laten worden. Ongeveer 80 collega’s hebben aan de workshops 

deelgenomen. We hebben ook MT-leden en bestuurders getraind en hen gewezen op het 

belang van hun voorbeeldfunctie en hun rol van aanjager van gewenst gedrag als 

netwerken en kennis delen. Uit metingen die we tussen juli en september hebben gedaan 
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blijkt dat de meeste MT- en collegeleden nauwelijks zichtbaar zijn op intranet en dat 

gemiddeld zo’n 35% van de medewerkers actief is op intranet. Hier is dus nog verbetering 

mogelijk. 

 

Social media 

Dankzij inzet van betaalde advertenties en verdere professionalisering van onze content 

neemt het bereik van onze facebook-pagina gestaag toe. Zowel het aantal volgers als het 

bereik (organisch én betaald) van onze berichten laat een stijgende lijn zien. Ook is er steeds 

meer interactie in de vorm van reacties op onze berichten en benaderen inwoners ons 

steeds vaker via dit kanaal met vragen en meldingen. In de zomermaanden hebben we een 

instagram-account opgezet. In 2018 gaan we een workshop volgen om deze optimaal te 

leren benutten. 

 

Campagne Samen werken aan geluk. 

Eind april zijn we gestart met de campagne Samen werken aan geluk. Deze campagne 

heeft extern tot doel om inwoners beter bekend te maken met het werk van de gemeente 

en de voorzieningen die tot hun beschikking staan, en hen uit te nodigen tot participatie op 

alle fronten. Intern heeft de campagne tot doel om medewerkers meer bewust te maken 

van het belang van goede communicatie met de omgeving, en hen te trainen in het 

vraaggericht communiceren (door het perspectief van de inwoner te verkennen). Hiervoor 

hebben we een methode ontwikkeld die we ‘Snelkookpan’ noemen. Deze methode wordt 

nu behalve voor de campagne ook regelmatig door medewerkers ingezet in andere situaties 

waarin vraaggericht communiceren (met de raad of binnen netwerken) van belang is. 

 

Lezersgerichte brieven 

In de periode van april tot en met september 2017 heeft team Communicatie 72 keer een 

schrijftraining aangeboden binnen de organisatie om collega’s vaardiger te maken in het 

schrijven van lezersgerichte, leesbare brieven. Ook hebben we herhaaldelijk aan het MT 

gevraagd brievenschrijvers te stimuleren om aan deze training deel te nemen. In de periode 

van april tot en met september hebben 8 collega’s van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Uit steekproeven blijkt dat de leesbaarheid en lezersgerichtheid van veel brieven toeneemt, 

maar dat nog veel verbetering mogelijk is. We blijven de trainingen aanbieden en we 

coachen collega’s die de training hebben gevolgd om het geleerde te helpen toepassen. 

Ook zijn we gestart met het redigeren van standaardbrieven (brieven die automatisch 

worden gegenereerd op basis van bestaande tekstblokken). In 2018 verwachten we dit af te 

ronden 

 

 

 

Juridische zaken 

 

Ten behoeve van de juridisch control en kwaliteit is een deel van de legal scans uitgevoerd. 

Van alle afdelingen zijn de beschikkingen getoetst en de bevindingen daaruit worden op dit 

moment met de afdelingen gedeeld. 

 

Ten behoeve van het ambtelijk horen is de vereiste afvaardiging van alle afdelingen getraind 

en daarmee is het ambtelijk horen nu organisatiebreed ingevoerd om toegepast te worden. 

Alleen de afdeling Middelen, die ook zal dienen als vangnet, wordt in januari getraind. 
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Op de training voor de afhandeling van bezwaarschriften en de cursus procederen wordt 

met enthousiasme ingeschreven.  

 

 

Control 

 

Dit jaar is veel energie gestoken in het verbeteren van Control en AO/IB. Alle uit te voeren 

controles ten behoeve van de interim controle van de accountant zijn dit jaar tijdig 

afgerond. De resultaten van de interne controle van de processen zijn beter dan vorig jaar 

en vooral in het sociale domein zijn de verbeteringen sneller gerealiseerd dan verwacht. 

Daarnaast is er recentelijk een concerncontroller aangesteld om meer focus te realiseren bij 

verdere verbeteringen op control-gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


