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1. Eigen bijdrage en dagbesteding 
Inwoners betalen voor de maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding (Wmo) een eigen bijdrage. De 
eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geheven door het CAK. Het blijkt in de praktijk een drempel te 
zijn voor inwoners die hiervoor een indicatie vanuit het wijkteam hebben gekregen om daadwerkelijk gebruik 
te maken van deze voorziening.  Voorgesteld wordt de eigen bijdrage af te schaffen voor begeleiding en 
dagbesteding. 
Verwacht kan worden dat de zorgconsumptie stijgt, omdat de drempel om daadwerkelijk de zorg af te nemen 
is verdwenen.  
 
Jaarlijkse uitgaven  

- Dagbesteding: € 1.008.000 
- Begeleiding:   €   720.000 

Totaal:    € 1.728.000 
 
Jaarlijkse inkomsten € 230.000.  
Structureel is een bedrag van € 120.000 in de begroting opgenomen om dit te dekken. 
Benodigd budget om de verminderde inkomsten van eigen bijdrage verder op te vangen voor 5 jaar:  
5 x € 110.000 = € 550.000 

 
2. Ouderenpakket 

Sinds 2015 hebben we het ‘Kindpakket’. Daarmee kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen 
gebruik maken van sport-, cultuur en schoolvoorzieningen. 
Voor alle mensen met een minimuminkomen is een bijdrage mogelijk in de premie voor aanvullende 
ziektekostenverzekering van Univé. Door die aanvullende verzekering komen deze mensen in aanmerking voor 
vergoeding van het eigen risico bij ziektekosten en de eigen bijdrage Wmo. 
Er is door belangenbehartigers van ouderen gevraagd of er ook mogelijkheden kunnen komen voor ouderen 
met een minimuminkomen om een bijdrage te krijgen om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke 
activiteiten. 
Doel daarvan is de ouderen de kans te geven lid te worden van een vereniging of op andere wijze contacten te 
kunnen onderhouden in hun omgeving. Het voorkomt dat mensen in een isolement raken en uit onderzoeken 
blijkt dat het bijdraagt aan het welbevinden van mensen en dat het zorgt voor minder zorg- en 
ondersteuningskosten. 
Er is budget beschikbaar om de kosten van het Kindpakket en de bijdrage voor de aanvullende zorgverzekering 
te betalen. We krijgen daarvoor geld van het Rijk in het kader van armoedebestrijding. 
Op de verwachtte uitgaven voor het kindpakket en de aanvullende verzekering en de Rijksbijdrage resteert een 
ruimte van ca. € 66.000 p.j. 
Een ‘Ouderenpakket’ komt qua kosten op ca. € 194.500 bij een vergoeding van € 350 p.j. Dan is er een tekort 
van € 128.500 p.j. 
Om ouderen te betrekken bij het beleid om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen om zo te 
kunnen participeren in de samenleving kan voor een periode van vijf jaar extra budget worden ingezet uit het 
overschot van 2016. 
Dat komt neer op 5 x € 128.500 = € 642.500. 

 
3. Aanpak van kwetsbare jongeren van 18 tot 27 jaar zonder werk, uitkering of opleiding 

Tot 23 jaar zijn de jongeren zonder startkwalificatie in beeld bij Rmc, anderen doordat ze een uitkering 
ontvangen van de gemeente. Een deel van de jongeren raakt soms toch buiten beeld. Dit heeft verschillende 
oorzaken, bijvoorbeeld omdat jongeren een korte tijd werken, maar dan hun baan verliezen en zich niet bij de 
gemeente melden. Ook kunnen het zorgmijders zijn of jongeren die door ouders/familie onderhouden worden 
en daardoor nergens in beeld komen. 
Het Rijk wil verbetering van het zicht op deze groep jongeren tot 27 jaar. Vanaf het najaar is informatie 
beschikbaar van onder andere het Inlichtingenbureau en de Belastingdienst om deze jongeren in beeld te 
krijgen. 
Wij willen inzetten op een actieve en intensieve benadering van deze jongeren. Dat betekend dat wij willen 
inzetten op twee onderwerpen namelijk: 



1.  Het inzetten van middelen om maatwerkondersteuning mogelijk te maken welke nu niet ingezet kan 
worden (bijv. heftruckdiploma, VCA (veiligheidscertificaat aannemers), sociale hygiëne). 

2. Het ontwikkelen van een relevant ondersteuningsaanbod zodat de jongere een stabiele plaats in de 
samenleving kan verwerven. Dat kan betaald werk zijn, maar ook dagbesteding of een zorgtraject. 

Het project is een éénmalige impuls om de uitvoering structureel in te richten zodat deze groep in beeld blijft.  
Voor dit project wordt gedacht aan een budget van € 100.000 over een periode van twee jaar. 

 
 

4. Pilot: een toekomstplan voor jongeren 
Op dit moment ervaren de wijkteams en aanbieders dat het niet altijd tijdig duidelijk is hoe een jongere 
uitstroomt op zijn 18

e
. Op alle vijf de leefgebieden (wonen, inkomen, leren en werken, zorg en veiligheid) 

verandert er vanaf 18 jaar veel bij Wet en moeten er dingen geregeld worden.  
In deze pilot willen wij ons richten op het ontwikkelen van een toekomstplan voor deze jongeren en ervaring 
opdoen met het gebruik ervan. Elders in het land, bij andere gemeenten, wordt al gewerkt met verschillende 
versies van het toekomstplan. We willen graag leren van de ervaringen van deze gemeenten en deze nemen 
we mee in de pilot. De pilot is dan ook opgebouwd uit de volgende fases: 

1. Informatie ophalen: ervaringen andere gemeenten met toekomstplan 
2. Keuze voor type toekomstplan waar we mee gaan experimenteren 
3. Keuze in de doelgroep en omvang van de doelgroep waarvoor wij het toekomstplan inzetten 
4. Experimenteren en ervaring opdoen met de toekomstplannen 
5. Evalueren (Hierbij nemen we de ervaringen van de jongeren mee) 

De pilot heeft een looptijd van 1 jaar en het benodigde budget wordt geschat op een bedrag van € 100.000. 
 

 
5. Dementievriendelijke gemeente 

In de begroting 2017 is, na de door de gemeenteraad aangenomen motie, opgenomen dat de gemeente 
Schagen een dementievriendelijke gemeente wil worden. Hoe dit verder vorm gegeven kan worden is nog niet 
concreet ingevuld. De conferentie die is gehouden op 16 februari heeft hiervoor ideeën aangeleverd om verder 
te onderzoeken. Inmiddels is er een lokaal platform (bestaande uit WZG Samen, Geriant,WpW, Alzheimer 
Nederland , dat de opdracht heeft gekregen een lokaal actieplan uit te werken, waarbij gedacht wordt aan de 
volgende themalijnen: 

- Bewustwording en taboedoorbreking 
- Kennisdeling, samenwerking en deskundigheidsbevordering  
- Vergroten zichtbaarheid aanbod (communicatie)  

Dit betekent dat hiervoor incidenteel geld nodig is. Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 op te nemen 
om uitvoering te geven aan een aantal mogelijke ideeën, daar dit nog niet in de begroting financieel is vertaald. 

 
6. Pilot – Een nieuwe aanpak: ouderenzorg in de kernen 

In de kernen Callantsoog, ’t Zand en Petten wordt met de partijen die op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
actief zijn (Omring, Wonen plus Welzijn, Wooncompagnie en Samen, huisartsen en zorgverzekeraar/ 
zorgkantoor) een nieuwe aanpak ontwikkeld. Deze is er op gericht dat voorzieningen (denk aan dagbesteding 
en welzijnsactiviteiten) in stand kunnen worden gehouden, daar waar deze onder druk staan. Het gaat om het 
ontwikkelen van een nieuwe aanpak, waarbij samenwerking de drijvende motor is.  
Hiervoor zijn cijfers nodig van de zorg die op dit moment geleverd wordt (vanuit zorgkantoor voor Wlz, 
zorgverzekeraar voor zorgverzekeringswet - wijkverpleging en gemeente voor Wmo en welzijn en 
Wooncompagnie voor waar mensen wonen) en welke verenigingen vanuit welzijn actief zijn.  
Wij gaan hierbij uit van  

- lokaal aanwezige kracht  
- inzet op zelfredzaamheid 
- kijkend naar welzijn (o.a. eenzaamheid, zingeving ) en wonen (o.a. het wegnemen van beperkingen in 

de huisvesting die het zelfstandig wonen in de weg staan en ook het woonklimaat in een kern, wat zijn 
elementaire functies waarin voorzien moet worden). 

 
Relevant hierbij is inzicht hoe lang zelfstandig blijven wonen nog haalbaar is, vanuit verschillende 
perspectieven: zorg, huisvesting, maar ook financieel. 
Het kan zijn dat er in de toekomst een ander product/soort ondersteuning nodig is en dat er in de toekomst 
structureel geld nodig zal zijn. 
Om dit als project mogelijk te maken wordt gedacht aan een bedrag van € 100.000. 



 
7. Stimuleringsfonds incidentele initiatieven 

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan snel. Het komt voor dat er incidenteel, in aanvulling op de zorg, 
aanpassingen nodig zijn en initiatieven ondersteund moeten worden. Er is veelal sprake van voortschrijdend 
inzicht. De initiatieven zijn incidenteel en altijd zorggerelateerd. Het voorstel is hiervoor een fonds in te stellen. 
Initiatieven kunnen worden ondersteund, waarbij altijd beoordeeld wordt hoe dit structureel geborgd wordt. 
De adviesraden hebben een adviserende rol voor toekenning van de initiatieven. De gemeenteraad neemt een 
besluit voor toekenning van een aanvraag. 
Voorgesteld bedrag: € 360.000. 
 

8. Obesitas - gerichte preventie bij kinderen 
In 2017 wordt het nieuwe gezondheidsbeleid opgesteld. Voorgesteld wordt een bedrag van € 800.000 voor 5 
jaar op te nemen, zodat vooruitlopend op het gezondheidsbeleid een plan ontwikkeld kan worden hoe in 
Schagen het voorkomen van obesitas bij kinderen als vorm van preventie een extra impuls kan krijgen. Gedacht 
wordt aan een programma zoals “Ik lekker fit” waarbij de diëtist in het basis onderwijs in de klas komt in 
samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg en Sportservice. Zo wordt er een integraal aanbod van 
bewegingslessen en voedingslessen aan de kinderen geboden. Door de samenwerking met de jeugdartsen van 
de GGD kan ook vroegtijdig worden doorverwezen naar hulpaanbod indien nodig. Het programma wordt 
aangesloten bij de lopende inzet vanuit JOGG en inzet door diëtisten (bekostiging zorgverzekeraar). 

 
9. Opzetten Urban Data Center 

Door data te bestuderen kan beter bepaald worden hoe school en wijk beter kunnen samenwerken en welk 
(preventief) beleid ingezet kan worden om zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen. Zo kunnen we 
efficiënter en effectiever binnen het Sociaal Domein en ook in bredere zin werken. 
Er is steeds meer data beschikbaar en willen we het steeds meer ontsluiten en gebruiken voor eigen gebruik en 
voor derden. Er ontstaan zelfs smart-cities en smart-society, die sterk data gedreven zijn. Steeds meer 
gemeenten zien kansen, maar het kost veel tijd, capaciteit en geld om de expertise en infrastructuur zelf op te 
zetten. Als alle Nederlandse gemeente het zelf doen ontstaat een versnipperde en niet op elkaar aangesloten 
data-infrastructuur. Bovendien is het inefficiënt om individueel grote vraagstukken over veiligheid en privacy 
op te lossen. Het CBS heeft al decennialang ervaring op dit gebied. 
Het CBS heeft daarom de mogelijkheid om een personele en technische capaciteit (contactpersonen) 
beschikbaar te stellen en in samenwerking met gemeenten data te ontsluiten voor beter beleid en 
productontwikkeling. Zo is in Eindhoven een Urban Data Center opgezet. Graag willen we in samenwerking met 
de ander gemeenten in de Kop van Noord-Holland en eventueel de woningcorporatie een Urban Date Center in 
Schagen of onze regio opzetten. Het gaat met name om het vormgeven van de samenwerking, daarom bestaat 
de investering met name uit personele inzet en huisvesten van de CBS medewerkers op het moment dat zij op 
onze locatie werken. Verder vloeien er kosten voort uit de concrete onderzoeksvragen. Dit onderwerp geeft 
niet alleen een kwaliteitsimpuls aan het Sociaal Domein maar zal een bredere uitwerking hebben. 
Tevens willen we de gegevens die we vinden overzichtelijk visueel kunnen presenteren. In Almere is een 
methode ontwikkeld, Straatkubus genaamd, die een fantastisch resultaat oplevert. Het hoofd afdeling 
Onderzoek en Statistiek neemt u graag mee in de mogelijkheden die digitale informatie ons biedt. Kom met 
eigen ogen kijken hoe mooi, duidelijk en snel dat eruit ziet! 
Voorgesteld bedrag: € 100.000. 

 
10. Opzetten - Inzet van buurtgezinnen 

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning 
willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen 
voor een ander gezin, op vrijwillige basis. Het vraaggezin en steungezin, maken samen afspraken over de 
invulling van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind op vaste 
dagen in de week. En van oppassen tot samen iets leuks doen met de kinderen. Maatwerk dus. Het vraaggezin 
en het steungezin gaan in principe een langdurige relatie aan, zolang als zij dit zelf willen. De ondersteuning kan 
jaren duren. Soms is er hulp nodig tot de kinderen volwassen zijn. Dit bepalen de gezinnen zelf. 
De inzet van buurtgezinnen is aanvullend op de jeugdhulp die al is ingezet, of kan ingezet worden waar een 
versterking van de opvoedondersteuning gewenst is. Dit bijv. ter ontlasting van de ouders en, als er meerdere 
kinderen in het gezin zijn, meer aandacht voor de andere kinderen. 
De inzet van informele zorg naast de formele zorg wordt aangeboord: de aanbieders die al jeugdhulp geven in 
gezinnen kunnen de inzet van buurtgezinnen (informele hulp) inzetten. 
Voorgesteld bedrag: € 50.000. 



 
 

Overzicht financieel:  

Eigen bijdrage en dagbesteding    : € 550.000 
Ouderenpakket      : € 640.000 
Aanpak van kwetsbare jongeren     : € 100.000 
Pilot: een toekomstplan voor jongeren   : € 100.000 
Dementievriendelijke gemeente    : € 100.000 
Pilot – Een nieuwe aanpak: ouderenzorg in de kernen  : € 100.000 
Stimuleringsfonds incidentele initiatieven   : € 360.000 
Obesitas - gerichte preventie bij kinderen   : € 800.000  
Opzetten Urban Data Center    : € 100.000 
Opzetten - Inzet van buurtgezinnen   : €   50.000 
       ========= 
Totaal       € 2.900.000 
        


