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Datum 10 mei 2022 

Aan Oordeelvormende vergadering 

Van Sigge van der Veek 

Betreft Actieve informatie 

 

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam 

 

Projectnaam Raadsinformatie 

Sigge van der 

Veek 

Schagen  BeweegID boxen Gemeente Schagen wil graag oudere inwoners stimuleren om op een leuke en 

laagdrempelige manier (meer) te gaan bewegen. Dagbestedingen en 

ontmoetingsplekken hebben daarom een BeweegID box ontvangen. Hierin zitten 

materialen en ideeën voor sport- en spelvormen. Zoals ballen, springtouwen, werpringen 

en kaarten met opdrachten. De zorgmedewerkers en vrijwilligers van de locaties zijn 

getraind door Team Sportservice. Zij hebben inspiratie opgedaan om met de box en 

oudere inwoners gezellig samen in beweging te zijn. Afhankelijk van de resultaten wordt 

bepaald of de BeweegID boxen op nog meer locaties komen.  
  Rookvrije gemeente Bij alle 205 speelplekken in de gemeente zijn Rookvrij-stoeptegels geplaatst. Daarnaast 

maakt Schagen Actief de omgevingen van haar sporthallen en zwembaden rookvrij.  

  Inzet RPA – bemiddeling 

bij vinden van baan 

Op 22 juli 2021 heeft de wethouder toegezegd te informeren welke inzet wordt 

gepleegd door het RPA om mensen om te scholen en te bemiddelen bij het vinden van 

werk. In bijgaande factsheet wordt u over de resultaten over 2021 geïnformeerd. 

  Re-ablement / Langer 

vitaal thuis 

8 maart is de start geweest van het project “langer vitaal thuis”. Een samenwerking 

tussen VGZ, gemeenten Kop4 en Wzg Samen. Inwoners die een aanvraag doen voor 

huishoudelijke hulp of wijkverzorging krijgen een gesprek met een wijkteamconsulent 

samen met een ergotherapeut die doelen gaan stellen om te komen tot meer 

zelfredzaamheid. Met deze doelen gaat een traject starten van 12 weken. Meer 

zelfredzaam betekent meer vitaliteit en minder inzet van zorg. Project duurt 6 maanden.  

Sigge van der 

Veek 

Schagen ICD Het contract van de Integrale Crisisdienst-Jeugd NHN is verlengd tot 01-06-’22. Hiernaast 

wordt onderzocht op welke wijze de samenwerking tussen de crisisdienst van Veilig Thuis 

en de crisisdienst Jeugd met elkaar versterkt kan worden en toegewerkt kan worden 

naar één team. Op deze wijze werken we toe naar één crisisdienst voor de jeugd. Het is 
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mogelijk het contract met nog één jaar te verlengen als het onderzoek deze tijd vergt. 

Het onderzoek moet duidelijkheid bieden welke juridische organisatievorm en 

inkooptraject het meest passend is om het versterken van deze samenwerking vorm te 

geven. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2022 duidelijk zal worden. 

Hierover wordt u geïnformeerd.  

  Ondertekening 

inclusieakkoord 
Op woensdag 20 april jl. is door 20 partijen het Inclusieakkoord ondertekend.  

Er is teruggeblikt op een aantal resultaten dat behaald is bij de uitvoering van  

de Lokale Inclusie Agenda. Het was voor alle partijen een inspirerende bijeenkomst. 

Met de ondertekening hopen we een beweging in Schagen op gang te helpen. 


