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Schagen Uitbreiding opvang 
alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen

Op dit moment is er in Schagen één huis voor de opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (amv). Hierin wonen 4 jongeren.
Door de toegenomen instroom van asielstatushouders, waaronder amv, is de druk op landelijke 
opvangcapaciteit van het COA zeer groot en is een snelle uitplaatsing van deze groep kwetsbare 
jongeren naar kleinschalige opvang in gemeenten gewenst. 

Nidos is als wettelijke voogd van de amv eindverantwoordelijk voor de opvang en begeleiding 
van de jongeren. Parlan verzorgt in opdracht van Nidos de huisvesting en de praktische - en 
pedagogische begeleiding van de alleenstaande jongeren. Voor de gemeente zijn, tot een 
jongere 18 wordt, geen kosten verbonden aan opvang en begeleiding in de gemeente. Als de 
jongere 18 jaar wordt, vervallen de bijbehorende amv-voorzieningen. De gemeente is dan 
verantwoordelijk voor het regelen van vervolghuisvesting en de eventuele begeleiding die vanuit 
de verlengde jeugdzorg voor een jongere nog nodig is. Vooruitlopend op het 18e levensjaar 
wordt door Parlan,  in afstemming met het wijkteam onderzocht wat nodig is om te zorgen dat er 
voldoende zelfredzaamheid is wanneer de jongere 18 is, of om in beeld te krijgen wat nog 
eventueel aan begeleiding nodig is na 18e jaar

In contact met Wooncompagnie en Parlan zal het beschikbaar stellen van een tweede huis 
worden opgepakt. 
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Schagen Armoedemonitor Het CBS voert in oktober een armoedemonitor uit. Deze monitor levert ons gegevens hoe het is 
gesteld met de huishoudens in de gemeente Schagen en geeft ons (beleids)informatie hoe wij 
het bestaande armoedebeleid zodanig kunnen aanpassen, dat het zo optimaal mogelijk aansluit 
op de situatie van onze inwoners.
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Schagen Rookvrije generatie Een plan van aanpak is in voorbereiding waarin opgenomen hoe wij kunnen bereiken dat 
sportverenigingen en plekken waar jeugd komt vanaf 2023 rookvrij zijn. Hierbij is vanuit 
Sportservice ondersteuning mogelijk.
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Schagen Aanbesteding J-GGZ De aanbesteding voor de jeugd-GGZ is wederom opengesteld, omdat er bij de eerste ronde niet 
een dekkend benodigd aanbod voor de jeugd kon worden gecontracteerd.
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Schagen Clientervaringsonderzoek In oktober wordt het clientervaringsonderzoek wederom uitgevoerd. Met dit onderzoek krijgen wij 
inzicht in de kwaliteit hoe de inwoners de ondersteuning op het gebied van jeugd, Wmo en 
participatie ervaren. Deze  gegevens zijn onderdeel van de kengetallen en indicatoren waarop 
het beleid in het sociaal domein wordt gemonitord.
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