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OVERZICHT PROJECTEN / ACTIVITEITEN INZET MEICIRCULAIRE 2017 SOCIAAL DOMEIN EN REKENINGOVERSCHOT 2016 SOCIAAL DOMEIN 
 

 

Project / Activiteit 

Resultaat begroting 

 

Geluk Omschrijving Dekking uit Reactie van 

€ 2,9 mln. 

rekening 

overschot 2016 

(incidenteel) 

Extra middelen 

meicirculaire 

2017 

 (structureel) 

PvdA CDA Seniorenpartij JESS Commissie 

Samenleving 

Buurtgezinnen 
SD 2.1.1 
 

De pilot draagt bij 
aan een veilige en 
prettige 
leefomgeving door 
toename van 
verbondenheid in de 
buurt en het sociaal 
vangnet. 
 

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: het 

wijkteam en de aanbieders die al jeugdhulp 

geven in gezinnen kunnen buurtgezinnen 

(informele hulp) inzetten (www.buurtgeznnen.nl). 

Looptijd: 2018 Tijdens de pilot wordt besloten of en  

hoe deze ondersteuning structureel wordt. 

Het uitgangspunt hierbij is dat minder formele hulp 

nodig is, hetgeen een besparend effect heeft. 

50.000  Akkoord     

Pilot Callantsoog, 
Petten, 't Zand  
SD 2.3.1 

De pilot draagt bij 
aan een veilige en 
prettige 
leefomgeving door 
toename van 
verbondenheid in de 
buurt, sociaal 
vangnet  en trots op 
woonplaats. 
Ook draagt het bij 
aan participatie 
doordat buurgericht 
samenwerken wordt 
versterkt. 
Vrijwillige inzet 
draagt bij aan 
tevredenheid met 
relaties en voorkomt 
eenzaamheid. Ook 

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, Woningstichting Den 

Helder, 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 is informatie nodig van 

inwoners en de zorg die op dit moment geleverd 

wordt (vanuit zorgkantoor voor Wet Langdurige 

Zorg, zorgverzekeraar voor zorgverzekeringswet - 

wijkverpleging en gemeente voor Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning en welzijn en 

Wooncompagnie voor waar mensen wonen) en 

100.000  Akkoord In een aantal dorpen 

zijn er dorps 

ontmoetingspunten, 

waar mensen samen 

kunnen komen. Met 

name oudere inwoners 

maken hier gebruik van. 

Een laagdrempelige 

vaste plek waar mensen 

elkaar kunnen 

ontmoeten vergroot de 

sociale samenhang in 

een dorp of wijk. Sociale 

ontmoetingsplekken 

dragen ook bij aan het 

tegengaan van 

eenzaamheid.  

Het CDA wil in elk dorp 

 In kernen en wijken waar 

nog geen voorziening is 

zoals een dorpshuis, 

huiskamer, wijkcentrum 

e.d. wil JESS wensen en 

mogelijkheden 

onderzoeken en 

middelen ter beschikking 

stellen om een dergelijke 

voorziening te realiseren. 

Dit kan ook zijn het 

realiseren van een 

dergelijke voorziening in 

een accommodatie van 

een vereniging. Doel 

van de voorziening is het 

hebben van een plek 

waar ontmoeting en 
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hier draagt de pilot 
aan bij. 

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. 

In 2017 wordt de informatie verzameld, die 

uitmondt in een pilot in 2018. We starten niet met 

iets geheel nieuws, we sluiten aan bij wat er al is 

en waar nodig wordt dit versterkt. Dit betekent dat 

het concept dan ook in andere kernen kan 

worden uitgevoerd, binnen de bestaande 

beschikbare budgetten vanuit het sociaal 

domein. 

Looptijd: 2017 tot en met 2018 

en in de wijken een vrij 

toegankelijke 

'huiskamer' organiseren.  

Waar mogelijk willen wij 

dit aan laten sluiten bij 

de bestaande 

gemeenschapsruimten 

die er bijvoorbeeld al 

zijn in de Woon-

zorgcomplexen en 

Dorps 

Ondersteuningspunten. 

Voor veel mensen is de 

dagbesteding die bij 

zorginstellingen wordt 

aangeboden iets om 

elke week weer naar uit 

te kijken. Gewoon met 

elkaar creatief, actief 

en gezellig bezig zijn in 

een omgeving waarin 

begrip is voor mogelijke 

beperkingen. Vaak niet 

alleen voor de oudere 

zelf een uitkomst, maar 

ook voor de 

mantelzorgers en 

familie. Het CDA wil dat 

dagbesteding voor een 

bredere groep 

beschikbaar wordt 

gesteld en dat er , in 

samenwerking met de 

op te richten Huiskamers 

, op meer plaatsen in 

onze gemeente 

dagbesteding wordt 

aangeboden en dat 

meerdere dagen per 

week. 

activiteiten kunnen 

worden georganiseerd. 

Voorwaarden voor 

realisatie van dergelijke 

voorzieningen zijn 

positieve uitkomsten van 

behoefteonderzoek en 

wensenpakket vanuit de 

betreffende 

gemeenschap. 

Communicatie 
sociaal domein 
SD 2 breed 

Goede 
communicatie tussen 
de gemeente en 
haar inwoners is 
essentieel voor 
wederzijds 
vertrouwen, voor de 
kwaliteit van ons 
beleid en onze 
dienstverlening, en 
voor de aansluiting 
van onze diensten 
en producten op de 

We hebben veel voorzieningen om te zorgen dat 

iedereen – jong en oud, rijk en arm, gezond en 

zorgbehoevend, de kans krijgt om mee te doen in 

onze samenleving, om in zijn of haar kracht te 

komen, zichzelf te ontwikkelen en een sociaal en 

actief leven en een gelukkig leven te leiden . We 

hebben ontzettend veel te bieden maar weten 

alle verschillende doelgroepen nog niet altijd 

even goed te bereiken. Ons aanbod is niet 

overzichtelijk en wordt mede daardoor niet 

optimaal benut. Met gerichte, laagdrempelige 

communicatietrajecten willen we de verschillende 

100.000  Akkoord Wij willen dan ook een 

budget beschikbaar 

stellen om de 

communicatie van deze 

diensten (vervoer, 

vereenzaming) te 

verbeteren. Zoek naar 

innovatieve manieren 

van communicatie 

waarmee we de 

doelgroep bereiken. 

Doel moet daarbij zijn 

De Seniorenpartij vindt 

dat er veel te veel 

regelingen zijn voor de 

minima gezinnen  

Zij kunnen door de 

bomen het bos niet 

meer zien. 

Formulieren invullen blijft 

lastig, geen tijd of teveel 

informatie en daardoor 

ontstaan fouten en dan 

zijn de consequenties 

Verbetering van 

communicatie richting 

inwoners over het 

bestaande aanbod 

(vervoer, vereenzaming, 

kindpakket) 

Agefriendly 

communities 

(activiteiten 

organiseren ter 

stimulering van een 

gezond en vitaal ouder 

worden) 

(Duurzaam Schagen) 
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behoeften van de 
samenleving.  

doelgroepen enerzijds meer betrekken bij het 

ontwikkelen en evalueren van onze diensten en 

producten, en anderzijds zorgen dat iedereen 

eenvoudig de weg weet te vinden naar de 

voorzieningen die zijn of haar leven gelukkiger 

kunnen maken. 

Deels kunnen we dit inbedden in de campagne 

Samen werken aan geluk, die we ook in 2018 

willen laten doorlopen. Deels willen we middels 

directe participatie met verschillende 

doelgroepen en partners een spin-off van deze 

campagne ontwikkelen, specifiek voor het sociaal 

domein, met gebruik van zowel traditionele media 

innovatieve communicatiemiddelen.  Wij willen 

ook investeren in het duurzaam verbeteren van 

het communicatiebewustzijn en de 

communicatieve vaardigheden van medewerkers 

op alle niveaus . Na de ontwikkelfase kunnen we 

deze nieuwe wijze van communiceren structureel  

integreren. 

Looptijd: 2018 en verder 

dat iedereen , en zeker 

de oudere inwoner van 

Schagen, weet van 

welke diensten hij / zij , 

kosteloos of soms tegen 

een geringe 

vergoeding, gebruik kan 

maken. 

niet te overzien. 

Wij zouden graag geen 

stapeling zien, maar één 

duidelijk beleid. 

Dementievriendelijke 
gemeente 
SD 2.3.1 

Dementievriendelijke 
gemeente draagt bij 
aan een veilige en 
prettige 
leefomgeving door 
toename van 
verbondenheid in de 
buurt, sociaal 
vangnet  en trots op 
woonplaats. 
Ook draagt het bij 
aan participatie 
doordat buurgericht 
samenwerken wordt 
versterkt. 
Vrijwillige inzet 
draagt bij aan 
tevredenheid met 
relaties en voorkomt 
eenzaamheid. Ook 
hier draagt dit aan 
bij. 

In de begroting 2017 is, na de door de raad 

aangenomen motie, opgenomen dat de 

gemeente Schagen een dementievriendelijke 

gemeente wil worden. De opdracht voor een 

lokaal actieplan is neergelegd bij het lokale 

platform (bestaande uit Woonzorg Groep Samen, 

Geriant, Wonen Plus Welzijn en Alzheimer 

Nederland). Hierbij  wordt gedacht aan de 

volgende themalijnen: 

- Bewustwording en taboedoorbreking 

- Kennisdeling, samenwerking en 

deskundigheidsbevordering 

- Vergroten zichtbaarheid aanbod 

(communicatie) 

Het gaat om een impuls voor nieuwe activiteiten 

en een versterking van de bestaande activiteiten, 

die structureel al bekostigd worden.  

Het uitvoeringsplan zal de Commissie Samenleving 

ter informatie worden voorgelegd. 

Looptijd: 2017 t/m 2019 

100.000  Akkoord  Maak een keuze 

pakketje van 

vakantietips voor 

mantelzorgers met een 

dementerende partner 

(Pluim). 

Het vakantiebureau.nl 

Zorg is geregeld voor de 

dementerende. 

En leuke uitjes voor de 

mantelzorger. 

Steunt en akkoord  

Methodiek 
"Toekomstplan 18-
/18+" 
SD 2.1.2 

Deze methode 
draagt bij aan het 
zijn van een goede 
overheid (Wijkteam) 
en zorgt voor het 
tijdig wegnemen van 
maatschappelijke 
belemmeringen van 
jongeren die niet 
meer thuis of niet 
zelfstandig kunnen 

Op dit moment ervaren de wijkteams en 

zorgaanbieders dat het niet altijd tijdig duidelijk is 

hoe een jongere uitstroomt op zijn 18e. 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, wordt al gewerkt met 

100.000  Akkoord     
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wonen. verschillende versies van het toekomstplan. We 

willen graag leren van de ervaringen van deze 

gemeenten en nemen dit mee in de pilot. 

Looptijd: 2017 t/m 2019 (http://checklist.plan18.nl) 

Aanpak kwetsbare 
jongeren 18-27 jaar 
SD 2.1.1. 

Deze aanpak draagt 
bij aan het zijn van 
een goede overheid 
(Wijkteam) en zorgt 
voor het tijdig 
wegnemen van 
maatschappelijke 
belemmeringen van 
jongeren die  niet 
meer thuis of niet 
zelfstandig kunnen 
wonen. 

Tot 23 jaar zijn de jongeren zonder startkwalificatie 

in beeld bij Regionaal Meld en 

Coördinatiepunt(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(informatie over 

persoonsgegevens) en de Belastingdienst om 

deze jongeren in beeld te krijgen. Wij willen 

inzetten op een actieve en intensieve benadering 

van deze jongeren. Dat betekent dat wij willen 

inzetten op twee onderwerpen namelijk: 

1. Het inzetten van middelen om 

maatwerkondersteuning mogelijk te maken die 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. 

Looptijd: 2017 t/m 2019 Hierna zal de aanpak 

onderdeel zijn van de reguliere werkwijze van het 

wijkteam. 

100.000  Akkoord   Steunt en akkoord  

Lokaal cultuurfonds 
SD 2.4.1 & 2.4.2 

Cultuur is 
verbindend: 
iedereen kan 
participeren. Het 
laten zien wat er 
gebeurt en men zelf 
doet in de eigen 
buurt en omgeving 
stimuleert het 
geluksgevoel van 
onze inwoners.  

Tijdens de avonden die zijn georganiseerd in het 

kader van de evaluatie van het subsidiebeleid is 

het idee naar voren gekomen om een lokaal 

cultuurfonds in te stellen. Het fonds maakt het 

mogelijk om incidentele initiatieven te stimuleren 

of verenigingen die echt in de problemen komen 

een helpende hand toe te steken of dat zij 

koppelsubsidies kunnen binnenhalen.  

De KCARS heeft een adviserende rol voor 

toekenning van uitnamen van het fonds. 

Looptijd: totdat het fonds is uitgeput 

200.000       

Stimuleringsfonds 
Initiatieven 
SD 2.2.2 & 2.3.1 

Zelf bijdragen aan 
een veilige en 
prettige 

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan 

snel. Het komt voor dat er incidenteel, in 

aanvulling op de zorg, aanpassingen nodig zijn en 

250.000  Akkoord  De Seniorenpartij vindt 

dat er meer aandacht 

voor de dorpsraden 

Steunt en akkoord. 

 

Sport- en 
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leefomgeving en 
hiervoor met ideeën 
komen en deze 
realiseren maakt dat 
men trots is op de 
eigen woonplaats, 
het vertrouwen in de 
gemeente toeneemt 
en stimuleert de 
verbinding in de 
buurt of wijk. 

initiatieven ondersteund moeten worden. Er is 

veelal sprake van voortschrijdend inzicht. De 

initiatieven zijn incidenteel en altijd zorg 

gerelateerd. Het voorstel is hiervoor een fonds in te 

stellen. Initiatieven kunnen worden ondersteund, 

waarbij altijd beoordeeld wordt hoe dit structureel 

geborgd wordt. De adviesraden en de Commissie 

Samenleving worden geïnformeerd over de 

toekenning van de initiatieven.  

De ontwikkeling van verenigingen die een “open 

club” willen worden kan uit dit fonds worden 

ondersteund. De Sport Advies Raad 

Schagen(SARS) en de Kunst en Cultuur Advies 

Raad Schagen (KCARS) kunnen hierin een 

stimulerende rol richting de verenigingen 

vervullen. 

 

De verbinding tussen het stimuleringsfonds voor 
initiatieven en het bestaande participatiefonds is 
dat zij beide bijdragen aan de leefbaarheid van 
onze gemeente. Beide fondsen financieren 
éénmalige initiatieven waarbij het 
participatiefonds breder wordt ingezet dan alleen 
voor zorg. Het stimuleringsfonds is voor initiatieven 
op het gebied van zorg.  

 

Looptijd: tot fonds is uitgeput 

 

 

Wij hebben geen signalen ontvangen van 

Sportservice dat er behoefte bestaat aan de 

uitbreiding van de mogelijkheden om te sporten 

voor bepaalde doelgroepen. Het aanbod is op dit 

moment dekkend. 

 

Over de organisatie van een middag voor LHBT 

ouderen zullen wij voorleggen aan de WMO-

adviesraad 

moet komen 

Zij voelen zich niet 

gehoord, en zijn wel de 

ogen en oren van de 

gemeenschap. 

En stelt voor om een pot 

te maken waaruit alle 

dorpsraden met 

doelgerichte initiatieven 

uit kunnen putten. 

Geef ze budgetrecht 

voor doelgerichte 

acties. Evalueer dat na 

een jaar of twee. 

 

Organiseer een middag 

voor LHBT ouderen ( 

roze ouderen.) 

Bijvoorbeeld in de week 

van de eenzaamheid 

21/9 tot 1/10 . 

Nederland telt 4 tot 5 

honderdduizend boven 

de 50 jaar. 

Dus wij hebben die ook, 

al zien wij ze niet. 

"KOM ERBIJ" 

bewegingsactiviteiten 

dragen bij aan de 

gezondheid en 

maatschappelijke 

participatie van onze 

inwoners. JESS wil graag 

dat Sportservice 

Schagen het aanbod 

verder uitbreid met een 

aanbod gericht op 

beweging voor ouderen, 

inactieven, allochtonen 

(vooral vrouwen en –

meisjes) en (hang) 

jongeren. Voor een deel 

door het samen met 

verenigingen en 

stichtingen werken aan 

het concept ‘Open 

Club” naar model van 

NOC|NSF. En deels in 

samenwerking met 

Wonen Plus Welzijn 

afdeling Schagen (denk 

aan activiteiten gericht 

op sociaal isolement). 

Het aanbod dient op 

basis van 

behoefteonderzoek aan 

de hand van concreet 

te verwachten aanbod 

tot stand te komen. 

Gemeente Schagen 

heeft momenteel een 

jaarlijks bedrag van 40K 

gereserveerd voor 

participatie initiatieven. 

JESS is van mening dat 

dit bedrag flink 

verhoogd moet worden. 

Voorwaarde is dat er 

een goede 

communicatie omheen 

georganiseerd wordt 

i.s.m. dorpsraden, 

wijkraden en 

verenigingsleven. 

Tijdelijke extra inzet 
wijkteams 
SD 2 breed 

Door de (aan) 
vragen van de 
inwoners tijdig en 
goed te kunnen 
oppakken, dragen 

De afgelopen periode hebben we ons ingezet om 
de wijkteams continue te blijven ontwikkelen, in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen en in de eigen 
gemeente meer kenbaar te maken bij inwoners 
en organisaties. Door te investeren in onze formele 

250.000     De druk op de wijkteams 

is sinds de invoering nog 

steeds groot. JESS wil 

minimaal 1 jaar 

bijdragen aan tijdelijke 

Opmerking D66 hierop 

tijdelijk extra in te zetten 

(“basis op orde”) 
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wij uit een 
betrouwbare 
gemeente te zijn, 
waar de inwoners op 
kunnen rekenen en 
ook trots op kunnen 
zijn. Wij werken aan 
een goede relatie 
met onze inwoners. 

en informele netwerken, meer en beter samen te 
werken met onze ketenpartners (o.a. huisartsen, 
jeugd en gezinsbeschermers, wijkverpleegkun-
digen, etc.) en een gerichte communicatie in 
kranten en social media, leidt dit inmiddels tot 
structureel meer aanvragen en dan vooral op het 
gebied van de Wmo. Naast de toename in aantal 
zijn de aanvragen die binnenkomen ook steeds 
complexer, waar ook Veilig Thuis een onderdeel 
van is. Om deze aanvragen kwalitatief goed en 
bijtijds op te kunnen pakken en daarnaast de 
inhoudelijke doorontwikkeling te kunnen blijven 
doen, hebben we een tijdelijke impuls nodig. Deze 
middelen hebben we nodig om tijdelijk extra 
handjes te hebben zodat de kernformatie de 
ruimte krijgt om de kwalitatieve doorontwikkeling 
samen met onze in- en externe partners te kunnen 
blijven doen. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat we 
met deze tijdelijke impuls de tijd creëren om ook 
op lange termijn profijt te hebben en kwalitatief 
op orde te blijven. Daarnaast onderzoeken we in 
dit kader de noodzaak van een flexibele schil om 
ook in de toekomst kwalitatief en kwantitatief de 
ondersteuning vanuit de wijkteams te kunnen 
blijven bieden. 

Looptijd: 2017-2018 

versterking van elk 

wijkteam om te zorgen 

voor een optimale basis 

op orde. 

Urban Data Center 
ED, SD, DBB breed 

 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 we willen het steeds meer 

ontsluiten en gebruiken voor eigen gebruik en 

voor derden. Er ontstaan zelfs smart-cities en 

smart-socities, 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 gemeenten 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 decennia 

lang ervaring op dit gebied en daarom de 

mogelijkheid om 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 andere gemeenten in de 

Kop van Noord-Holland en de Wooncompagnie 

100.000  Akkoord     
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2017 
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PvdA CDA Seniorenpartij JESS Commissie 

Samenleving 

en het onderwijs een Urban Date Center in 

Schagen en/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. 

Looptijd: t/m 2019 

dekking WSW via 
daling uitkeringen 
(NvU 2018) 
SD 2.1.4 

Mensen met een 
arbeidsbeperking 
kunnen door de Wsw 
volwaardig 
deelnemen aan het 
arbeidsproces. 
Arbeid geeft 
voldoening, sociale 
contacten en 
regelmaat.  

Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen niet meer 
instromen in de Wsw, de wet wordt afgebouwd. 
De mensen die op 1 januari 2015 een Wsw-
dienstverband hadden houden hun rechten en 
plichten totdat zij met pensioen gaan of door 
andere redenen eerder uitstromen. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeente nog ca. 35 
jaar de Wsw moet uitvoeren. 

 

De kosten van de Wsw komen hoger uit dan 

aanvankelijk werden geraamd op basis van de 

prognoses van het Rijk. De begroting van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 

Arbeid is daarom bijgesteld. 

De hogere uitgaven worden gedekt uit de 

verhoging van de Rijksbijdrage volgens de 

meicirculaire. 

 

Looptijd: structureel 

 372.000      

afschaffen eigen 
bijdrage 
dagbesteding e.d. 
SD 2.3.2 

Het vervallen van 
een eigen bijdrage 
dagbesteding of 
begeleiding geeft de 
inwoner meer 
amslag en 
mogelijkheden om te 
blijven deelnemen 
aan het 
maatschappelijk 
leven. 

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. 

Looptijd: structureel 

 110.000 Akkoord     

Ouderenpakket 
SD 2.1.5 

Door de financiële 
drempel weg te 
nemen dragen wij 
eraan bij dat 
ouderen met een 

Sinds 2015 hebben we het ‘Kindpakket’. Daarmee 

kunnen kinderen uit gezinnen met een 

minimuminkomen gebruik maken van sport-, kunst 

en cultuur en schoolvoorzieningen. Voor alle 

mensen met een minimuminkomen is een bijdrage 

 130.000 Akkoord     
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laag inkomen 
kunnen meedoen in 
de maatschappij en 
is er minder kans op 
eenzaamheid en 
sociaal isolement. 
Het Ouderenpakket 
draagt zo bij aan het 
welzijn van de 
ouderen in onze 
gemeente. 

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. 

Looptijd: structureel 

Uitbreiding 
kindpakket met 
doelgroep 0-4 jaar 
SD 2.1.5 

Door de financiële 
drempel weg te 
nemen dragen wij 
eraan bij dat 
kinderen uit gezinnen 
met een laag 
inkomen kunnen 
meedoen in de 
maatschappij. Het 
Kindpakket draagt 
zo bij aan het welzijn 
van de kinderen in 
onze gemeente. 

Sinds 2015 hebben we het ‘Kindpakket’. Daarmee 

kunnen kinderen uit gezinnen met een 

minimuminkomen gebruik maken van sport-, kunst 

en cultuur en schoolvoorzieningen.  

Uit de evaluatie van begin 2017 blijkt het in een 

behoefte te voorzien. 

Voorgesteld wordt de doelgroep kinderen uit te 

breiden met de 0-4 jarigen, zodat kinderen van 0 

t/m 17 jaar in aanmerking komen voor deze 

ondersteuning. 

 

Looptijd: structureel 

 20.000      

Obesitas 
SD 2.3.3. 

Het voorkomen van 
obesitas is een 
preventieve 
interventie en 
draagt bij het 
wegnemen van 
belemmeringen om 
deel te nemen aan 
het 
maatschappelijk 
leven. 

In december 2017 wordt het nieuwe 

gezondheidsbeleid opgesteld. Vooruitlopend 

hierop wordt een plan ontwikkeld 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 Jongeren Op Gezond 

Gewicht en inzet door diëtisten (bekostiging 

zorgverzekeraar). 

Looptijd: structureel 

 160.000 Akkoord     

MEE / De Wering: 
stijging gebruik 
Maatschappelijk 

Het maatschappelijk 
werk is een 
laagdrempelige 

In 2014 hebben wij afspraken gemaakt met de 

Wering om een taakstellende bezuiniging te 

 60.000      
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Werk 
SD 2.3.1 

toegang voor de 
inwoners, waar zij 
terecht kunnen met 
al hun vragen. Het 
draagt bij aan het 
voorkomen van 
sociaal isolement, 
het bevorderen van 
het deelnemen aan 
het maatschappelijk 
leven of een sociaal 
vangnet. Inwoners 
kunnen worden 
gestimuleerd om wat 
te betekenen voor 
een ander (vrijwillige 
inzet). 

realiseren van 50% in 4 jaar. Daarbij hebben wij 

aangegeven dat als het niet verantwoord is om 

deze geheel te realiseren, zij dit aan kunnen 

geven. Het blijkt dat er nu in 2017 wachtlijsten 

ontstaan in de laatste maanden, omdat de vraag 

naar maatschappelijk werk en sociaal raadslieden 

hoger is dan verwacht. Ook de taakstelling voor 

2018 kan niet verantwoord gerealiseerd worden. 

Dit beeld is bevestigd door de consulenten van 

het wijkteam. Maatschappelijk werk blijft 

noodzakelijk als laagdrempelige voorziening voor 

de inwoners. 

Looptijd: structureel 

 

De subsidie voor maatschappelijk werk en sociaal 

raadslieden aan Mee & de Wering bedraagt in 

2017 € 226.021 (was € 361.634 in 2014)  

WpW: extra inzet op 
ondersteuning en 
begeleiding 
vrijwilligers informele 
zorg 
SD 2.3.1 

Inwoners kunnen 
worden gestimuleerd 
om wat te 
betekenen voor een 
ander (vrijwillige 
inzet). 

Met Wonen Plus Welzijn(WpW) hebben wij in 2014 

afspraken gemaakt een taakstellende bezuiniging 

te realiseren in 4 jaar. Daarnaast hebben wij de 

beweging ingezet van formele naar informele 

hulp. Bij de afspraken hebben wij aangegeven 

dat deze bezuiniging verantwoord moet zijn. Het 

blijkt nu dat door de beweging van formeel naar 

informeel de ondersteuning van (zorg)vrijwilligers 

meer en een andere inzet van professionals vergt, 

nl. meer nazorg individueel, meer 

scholingsbijeenkomsten over nieuwe 

ontwikkelingen in de zorg, voor meer vrijwilligers. 

Looptijd: structureel 

 

Huidige subsidie aan WpW voor ondersteuning 

van begeleiding vrijwilligers bedraagt:  

€ 296.400 

 60.000      

Evaluatie 
subsidiebeleid 
SD 2 breed 

Cultuur, sport en zorg 
en welzijn zijn 
verbindend: 
iedereen kan 
participeren. Het 
laten zien wat er 
gebeurt en men zelf 
doet in de eigen 
buurt en omgeving 
stimuleert het 
geluksgevoel van 
onze inwoners.  
 

De evaluatie van het subsidiebeleid is op dit 

moment in volle gang. Er zijn avonden gehouden 

met de verenigingen uit de clusters kunst en 

cultuur & jeugd, zorg en welzijn en sport. Dit geeft 

wellicht aanleiding het subsidiebeleid enigszins 

aan te passen. Zo is hier bijvoorbeeld al het 

oprichten van een lokaal cultuurfonds genoemd 

(zie hierboven beschreven).  

Ook op het gebied van sport en zorg en welzijn 

zullen aanpassingen nodig zijn.  

Een voorstel hiertoe wordt u voorgelegd, zoals 

afgesproken, in de raadsvergadering van 

november 2017.  

 

Looptijd: structureel 

 

Wij willen met de pilot Callantsoog, Petten, ’t Zand 

 87.000 

 

  Wij zijn van mening dat 

de SBOS( samenwer-

kende bonden van 

ouderen Schagen) 

goed werk doet voor de 

ouderen. 

Elke dag wordt daar 

koffie geschonken 

waardoor de mensen 

elkaar ontmoeten. 

Zij organiseren diverse 

activiteiten en acties. 

Zij hebben al hun 

bestaansrecht bewezen 

in de stad Schagen.(25 

jaar ). Wij vinden dat zij 

een structurele bijdrage 

Het subsidie- en 

accommodatiebeleid is 

van grote invloed 

geweest voor 

verenigingen, stichtingen 

en 

evenementenorganisati

es in de gemeente. 

Momenteel wordt het 

subsidiebeleid 

geëvalueerd en in 2019 

moet het 

accommodatiebeleid 

geëvalueerd worden. In 

de eerste bijeenkomst 

met verenigingen voor 

de evaluatie van het 
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informatie ophalen wat de inwoners nodig 

hebben om langer zelfstandig thuis te wonen. Het 

kan blijken dat er behoefte is aan meer 

ontmoeting.  

 

De subsidiëring van Westfriese Folklore wordt 

meegenomen in de begroting 2018(Economisch 

Domein). 

 

 

verdienen. subsidiebeleid is 

gebleken dat er 

reparaties nodig zijn. 

Contributies zijn 

verhoogd en mede 

hierdoor zijn in bepaalde 

gevallen ledenaantallen 

gedaald. JESS is van 

mening dat een deel 

van het overschot van 

de SD middelen 

gereserveerd moeten 

worden voor reparatie 

van het subsidie- en 

accommodatiebeleid 

waarbij nadrukkelijk 

opgemerkt dat JESS niet 

terug wil naar de oude 

situatie, maar kijkend 

naar de toekomst het 

geld wil herverdelen 

over de clubs die het 

moeilijk hebben. 

Vooruitlopend op het 

reparatiebudget is JESS 

van mening dat in het 

kader van de promotie 

van recreatie en 

toerisme in de 

gemeente de subsidie 

aan de Westfriese 

Folklore naar reële 

behoefte verhoogd 

moet worden. De 

gemeente investeert fors 

in Holland boven 

Amsterdam, dat 

betekent dat deze 

organisatie de marketing 

en promotie voor de 

gemeente verzorgt, 

maar dan dient de basis 

thuis op orde te zijn en 

de organisatie van de 

Westfriese Folklore een 

telkens weer 

aansprekend en 

innoverend activiteiten 

aanbod moet kunnen 

bieden. 

harmonisatie 
museumbeleid 

Cultuur en welzijn zijn 
verbindend: 

Het beheren, behouden en waarborgen van het 
Schager culturele erfgoed worden op dit moment 

 50.000      



 

DSPDF_42C_31323537393831303338.docx Pagina 11 

 

Project / Activiteit 

Resultaat begroting 

 

Geluk Omschrijving Dekking uit Reactie van 

€ 2,9 mln. 

rekening 

overschot 2016 

(incidenteel) 

Extra middelen 

meicirculaire 

2017 

 (structureel) 

PvdA CDA Seniorenpartij JESS Commissie 

Samenleving 

SD 2.4.1 iedereen kan 
participeren. Het 
laten zien wat er 
gebeurt en wat  men 
zelf doet in de eigen 
buurt en omgeving 
stimuleert het 
geluksgevoel van 
onze inwoners.  
 

gedaan op basis van vrijwillige inzet. Ondanks de 
grote economische waarde die het 
vrijwilligerswerk heeft, is het niet toereikend om het 
museale erfgoed voor de gemeente Schagen te 
kunnen behouden voor de toekomst. De 
middelen zijn nodig om het museale veld te 
verankeren in de lokale en regionale samenleving 
door o.a. het samen organiseren van attractieve 
activiteiten, het uitbreiden van de samenwerking, 
ontwikkelen PR en promotiemateriaal musea, 
digitalisering en archivering van collectiestukken 
en het blijven ontwikkelen van de musea. De 5 
kernwaarden (collectiewaarde, verbindende 
waarde, educatieve waarde, belevingswaarde 
en economische waarde) vormen de 
uitgangspunten voor het afwegen van bestaande 
en nieuwe initiatieven. 
Het voorstel om het museumbeleid te 
harmoniseren  is separaat aan de stukken 
toegevoegd. 

Looptijd: structureel 

Harmonisatie 
tarieven binnensport 
SD 2.2.2 

Sport is verbindend 
en maakt het 
mogelijk dat 
inwoners 
participeren. Het 
draagt preventief bij 
aan de gezondheid.  

Op dit moment is er geen sprake van extreme of 

zelfs geen verhoging van de tarieven van de 

binnensportaccommodaties ten opzichte van 

2015.  

Binnenkort wordt een onderzoek gestart naar de 

sporthallen/sportzalen en gymzalen over onder 

andere de bezetting en daarbij worden de 

tarieven meegenomen. Aan de hand van deze 

uitkomsten kunnen er gesprekken gevoerd 

worden met de betreffende Stichting die het 

beheer heeft over een binnensport- 

accommodatie. De Stichting is zelf bevoegd om 

de tarieven van de binnensportaccommodatie 

vast te stellen. 

Looptijd: structureel 

 75.000      

Mantelzorg 
SD 2.3.1 

Mantelzorg overkomt 
je. Het worden 
ontlast is 
onontbeerlijk om de 
vrijwillige inzet voor 
partner, familielid of 
bekende vol te 
houden. 

Mantelzorg is een onderwerp dat regelmatig 

onder de aandacht zal worden gebracht. Dit 

gebeurt door de wijkteamconsulenten in de 

keukentafelgesprekken en onlangs is er een 

campagne over mantelzorg geweest. In het 

kader van communicatie sociaal domein zal 

hieraan steeds aandacht worden geschonken. 

 

Mantelzorgers hebben in toenemende mate 

behoefte aan flexibele en planbare vormen van 

respijt. “Even niet hoeven zorgen” scoort hoog op 

de ranglijst van behoeften van mantelzorgers. 

 

Op dit moment wordt het beleid geëvalueerd. 
Middels een voorstel wordt u hiervan in november 
op de hoogte gebracht. Verwacht wordt dat dat 
de reguliere begrotingspost toereikend is. 

nvt nvt  Het CDA wil dat de 

mogelijkheden voor 

respijtzorg breder 

bekend worden 

gemaakt. Ook willen we 

dat respijtzorg altijd 

eenvoudig toegankelijk 

en beschikbaar is. 

Daarvoor moet er een 

overzicht komen van 

alle mogelijkheden voor 

respijtzorg zodat daar 

eenvoudig een beroep 

op kan worden gedaan 

door mantelzorgers. 
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Ondersteunen 
Hospice 
SD 2.3.2 

Het Hospice is voor 
inwoners  een veilige 
en prettige 
omgeving.  

De gemeente maakt het mogelijk dat ook hulp bij 

het huishouden kan worden geboden aan 

inwoners die in het Hospice verblijven. De zorg die 

het Hospice verleend wordt bekostigd uit de 

palliatieve zorg op grond van de 

Zorgverzekeringswet 2017. 

nvt nvt  Uit zorgpamflet.    

Meer tijd per cliënt 
HH 
SD 2.3.2 

Hierdoor is meer 
contact met de 
inwoner en 
zorgverlener 
mogelijk. 
Eenzaamheid kan 
hierdoor worden 
teruggedrongen.  

De wijkteamconsulenten stellen indicaties voor 

toekenning van de producten voor het voeren 

van een huishouden op basis van de normering 

die is vastgelegd in de beleidsregels. Deze kunnen 

zij indien als hiertoe aanleiding bestaat altijd ten 

gunste van de inwoners aanpassen. Meer tijd 

toekennen per inwoner  wordt in de praktijk 

toegepast. 

 

Door de tijdelijke extra inzet  wijkteams heeft het 

wijkteam meer mogelijkheden voor het doen van 

huisbezoeken en is er meer tijd voor de cliënten.  

 

Wij hebben niet op alle onderdelen direct invloed 

omdat deze via de Wet Langdurige Zorg(WLZ) of 

de Zorgverzekeringswet verloopt. Wij zijn met het 

zorgkantoor in gesprek voor een optimale 

afstemming in de uitvoering en zullen het aspect 

tijd onder hun aandacht brengen. 

 

Als het opwarmen van de maaltijd voor de 

inwoner een probleem is, kan dit door de 

wijkteamconsulent worden geïndiceerd en wordt 

er Praktische Thuisondersteuning ingezet.  

nvt nvt  Een van de belangrijkste 

problemen die 

zorgverleners onder 

onze aandacht 

gebracht hebben is het 

gebrek aan tijd bij 

huishoudelijke 

hulpverlening. Door de 

wijzigingen in het 

systeem die landelijk zijn 

doorgevoerd hebben 

de hulpverleners weinig 

tijd per woning voor 

ouderen. Het strikt 

noodzakelijke 

schoonmaakwerk wordt 

wel gedaan, maar er is 

geen tijd meer voor een 

praatje. Ook is vaak 

aangegeven dat het 

jammer is dat het niet 

meer is toegestaan om 

een maaltijd voor de 

oudere warm te maken. 

Het  nuttigen van 1 

warme maaltijd per dag 

zorgt voor een betere 

lichamelijke en 

geestelijke gezondheid 

van ouderen. Veel 

zorgverleners in de 

thuiszorg willen hier 

graag een stapje extra 

voor doen, maar voelen 

zich bekneld door de 

regeltjes en tijdsdruk. 

   

Coördinatie 
beschikbaarheid 
crisis- c.q. 
noodbedden 
SD 2.1.2 & 2.3.2 

Een tijdelijke veilige 
en prettige 
woonomgeving is 
juist in crisissituatie 
belangrijk.  

Noodbedden zijn nodig als inwoners na verblijf in 

het ziekenhuis weer naar huis kunnen. Dit is niet 

altijd mogelijk. Daartoe zijn er afspraken tussen de 

Zorgverzekeraar en aanbieders: het zgn. 

eerstelijnsverblijf. Dit wordt bekostigd op basis van 

de zorgverzekeringswet. 

 

Bij crisis heeft de gemeente de volgende taak: 

indien er het perspectief is dat een cliënt 

nvt nvt      
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ondersteuning vanuit de Wmo blijft ontvangen, is 

de gemeente verantwoordelijk voor de 

bekostiging van het crisisbed. Een goede 

beoordeling aan de voorkant is daarom 

noodzakelijk. Het Meldpunt Acute Zorg (MAZ) 

heeft hierin een coördinerende rol en wij hebben 

afspraken over de financiering van een gedeelte 

van het MAZ.  

Voor de financiering van de crisisbedden zijn 

afspraken gemaakt met aanbieders.  

Leefbaarheid 
dorpen en kernen 
SD 2.2.2 

Zelf bijdragen aan 
een veilige en 
prettige 
leefomgeving en 
hiervoor met ideeën 
komen en deze 
realiseren maakt dat 
men trots is op de 
eigen woonplaats, 
het vertrouwen in de 
gemeente toeneemt 
en stimuleert de 
verbinding in de 
buurt of wijk. 

Het Gehandicapten Platform Schagen (GPS) 
controleert en adviseert over de openbare ruimte  
en onderzoekt de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen, winkels en horeca. Er is van te voren 
overleg tussen de gemeente en het platform, 
wanneer er opnieuw gebouwd of aangelegd 
wordt in de gemeente. Het platform kan dan 
meedenken wat betreft de toegankelijkheid voor 
mindervaliden en slechtzienden, zodat er niet 
achteraf weer aanpassingen gepleegd moeten 
worden. 
 
In samenwerking met het Gehandicapten 
Platform wordt een plan van aanpak opgesteld 
voor het eenmalig extra aanpassen van de fysieke 
omgeving rondom de woon/zorgcomplexen.  
 
Looptijd:  
Het plan van aanpak wordt opgesteld in 2017. 
Uitvoering 2018-2019. 
Na 2019 worden de werkzaamheden in het 
regulier onderhoud of renovatie meegenomen. 

 

 

250.000 nvt  De voetpaden rond 

Woon-zorgcomplexen 

en op routes naar 

voorzieningen moeten 

worden afgevlakt en 

Rollator- en 

Dementievriendelijk 

worden gemaakt. Nog 

te vaak lopen mensen 

op weg naar 

bovenstaande 

voorzieningen tegen 

stoepen aan die voor 

hen moeilijk zijn te 

overbruggen. Houdt hier 

niet alleen bij de aanleg 

rekening mee maar ga 

ook actief op pad om 

te kijken waar dit 

verbeterd moet worden. 

 Uit de periodiek 

gehouden 

veldbezoeken zijn 

wensen en klachten van 

bewoners/dorpsraden te 

destilleren die 

herhaaldelijk 

terugkomen en om 

uiteenlopende redenen 

niet ingelost/opgelost 

worden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan 

verbetering van door 

ouderen gebruikte 

voetpaden JESS wil een 

deel van het overschot 

van het SD budget 

oormerken om de meest 

dringende zaken die de 

leefbaarheid in kernen 

en wijken kunnen 

verhogen uit te kunnen 

voeren. 

 

Investeringsbudget 
werk 
SD 2.1.4 

 We starten in het najaar met een pilot voor 
verbetering van de samenwerking en afstemming 
met de uitvoerende partners: Noorderkwartier, 
Wonen Plus Welzijn, Vluchtelingenwerk, Agros, 
Mee&de Wering en Sportservice. Er is extra budget 
van ca. € 580.000 beschikbaar uit Rijksmiddelen in 
verband met de verhoogde instroom 
vergunninghouders. De pilot richt zich in eerste 
instantie op de vergunninghouders (260) en zal 
zich vervolgens richten op alle mensen in het 
uitkeringsbestand van de gemeente. 
 

Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag voor 

re-integratie opgenomen. In het najaar 2017 

starten we een inkoopproces om voor de 

komende jaren de vraag goed in beeld te krijgen 

en aanbieders hierop hun producten hierop te 

laten aansluiten. 

Bij de begeleiding van werkzoekenden naar werk 

nvt nvt    De gemeente Schagen 

kent een budget voor 

Participatiewet 

gerelateerde 

activiteiten. Dit budget 

beperkt zich tot nu toe 

tot de daarvoor 

vastgestelde activiteiten. 

Er zijn echter initiatieven 

om meer mensen aan 

het werk te krijgen 

denkbaar die niet 

passen bij de huidige 

bestedingsregels, 

doelstellingen en 

budget. Veelal zijn dit 

initiatieven die i.s.m. het 

bedrijfsleven tot stand 
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Project / Activiteit 

Resultaat begroting 

 

Geluk Omschrijving Dekking uit Reactie van 

€ 2,9 mln. 

rekening 

overschot 2016 

(incidenteel) 

Extra middelen 

meicirculaire 

2017 

 (structureel) 

PvdA CDA Seniorenpartij JESS Commissie 

Samenleving 

uit het bestand van de gemeente wordt nauw 

samengewerkt met het Werkgeversservicepunt 

Kop van NH en met de Arbeidsmarktregio NHN.  

 

 

komen. JESS wil graag 

voor dit soort initiatieven 

een budget reserveren. 

Voorbeelden van 

dergelijk initiatieven zijn 

vindbaar bij 

WerkgeverServicePunten 

SP’s ergens anders in het 

land of collega 

gemeenten. In bijlage I 

een goed werkend 

voorbeeld uit de 

gemeente Hoorn wat 32 

jongeren aan een 

scholings- en 

arbeidsplaats helpt. 

Huisbezoek 75+ 
SD 2.3.1 

Inwoners kunnen 
worden gestimuleerd 
om wat te 
betekenen voor een 
ander (vrijwillige 
inzet). 
Eenzaamheid kan 
hierdoor worden 
teruggedrongen. 

In de afspraken die de gemeente heeft met 

WonenplusWelzijn is ook het preventief huisbezoek 

voor 75+ers opgenomen. Dit huisbezoek wordt 

door vrijwilligers gedaan, die door professionals 

van WonenplusWelzijn worden geschoold en 

ondersteund. In 2018 zal sprake zijn van 

inhoudelijke doorontwikkeling van dit concept, 

zodat dit aan blijft sluiten bij de behoefte van de 

inwoners. 

nvt nvt      

Beweegtuinen en 
tovertafels  
SD 2.3.2 

Beweegtuinen zijn 
ontmoetingspunten 
voor inwoners en 
dragen preventief bij  
aan hun 
gezondheid. 

Als gemeente hebben wij afspraken met 

aanbieders (instellingen en zorgboerderijen)over 

de inzet van begeleiding en dagbesteding. Dat 

deze hiervoor faciliteiten nodig hebben is evident. 

Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

aanbieders. Als gemeente zullen wij meedenken 

hoe financiering door derden kan worden 

verkregen. 

nvt nvt   Beweegtuinen bij elke 

zorginstelling of in de 

buurt ervan. Tovertafel 

voor zorgboerderij in’t 

Zand of bijdrage om het 

te verwezenlijken. 

Ondanks alle acties die 

zij zelf organiseren, is er 

nog niet genoeg geld 

beschikbaar. 

  

 

  

 


