
Doelstelling 4 SD 

Inwoners van Schagen 

zorgen voor zichzelf en 

voor elkaar 

2014 2015 2016 2017 2018 

Resultaat 4.1  

Het aanbod van 

informele zorg kan in 

vrijwel alle gevallen 

voldoen aan de vraag 

van inwoners van 

Schagen. Voor inwoners 

die uiteindelijk geen 

beroep kunnen doen 

op informele zorg, 

voorziet de gemeente in 

adequate 

ondersteuning. 

 

 Voorbereiden 

transitie 

AWBZ/Wmo per 1 

januari 2015 

 Op basis van 

eventuele 

landelijke 

besluitvorming 

herijken hulp bij 

het huishouden 

 Ontwikkelen nieuw 

vervoerssysteem 

belbus 

 

 Implementatie 

transitie 

AWBZ/Wmo 

 Implementatie 

nieuwe regels hulp 

bij het huishouden 

 Implementeren 

nieuw 

vervoerssysteem 

belbus 

 

 

Vervolg realisatie 

transitie AWBZ/Wmo 

 

Vervolg realisatie 

transitie AWBZ/Wmo 

 

Vervolg realisatie 

transitie AWBZ/Wmo 

Indicator 

 

 

Het percentage volwassen mantelzorgers …. van  ..% in 2012 naar 20% in 2018. Het percentage ouderen mantelzorgers 

…. van  ..% in 2012 naar 15% in 2018. (NB! cijfers over 2012 worden eind 2013 aangeleverd) 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 Facilitering mantelzorgondersteuning en vrijwilligers 

 Deelnemen aan overleg in de ketens (mantelzorg en vrijwilligers) 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

Besluitvorming m.b.t. Sociaal Domein, specifiek transitie AWBZ ondersteunende begeleiding, dagbesteding en 

persoonlijke verzorging 

 

 

 

 

 Op huisbezoek bij inwoners die vanwege dringende redenen, bijvoorbeeld gezondheidsredenen, niet naar het 

gemeentehuis kunnen komen 



  Bij hulpvragen de directe omgeving van betrokkenen betrekken 

 Het instellen van een onderzoek om PGB-vervoer deels in te zetten voor een belbussyteem 

 Blijvende ondersteuning aan mensen die in een uitzichtloze situatie zitten, inclusief vluchtelingen 

 Begeleiden en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers 

 Binnen de door het Rijk gestelde financiële kaders willen we de thuiszorg zo veel mogelijk in stand houden 

 Onderzoek doen naar belbussysteem evt. met inzet PGB 

 Inspannen voor een hospice in Schagen 

 Voorzieningen kunnen alleen verstrekt worden als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden. De inzet van 

mantelzorg en vrijwilligers wordt hierbij gewaardeerd 

  

 

Resultaat 4.2  

De inwoners van 

Schagen kiezen voor 

een gezonde levensstijl 

 

Implementatie 

gezondheidsbeleid 

2014-2018 

 

Realisatie 

gezondheidsbeleid 

2014-2018 

 

Realisatie 

gezondheidsbeleid 

2014-2018 

 

Realisatie 

gezondheidsbeleid 

2014-2018 

 

 Realisatie 

gezondheidsbe-

leid 2014-2018 

 Ontwikkelen nieuw 

gezondheidsbe-

leid 2019-2022 

Indicator 

 

 

 

De mate waarin jongeren van 12 tot 19 jaar in onze gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 

voldoen is van 70% in 2009 gestegen naar 75% in 2018. 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 Deelname beleidsmatige en financiële klankbordgroep GGD 

 Opstellen, tussentijds bijstellen en (laten) uitvoeren uitvoeringsplan gezondheidsbeleid 2014-2018 

 Opstarten beleidsproces nieuw gezondheidsbeleid 2019-2022 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

 Geven van zienswijze m.b.t. beleid, begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 

Noorden (jaarlijks) 

 Sturen en toezien op het halen maatschappelijke effecten nieuwe gezondheidsbeleid 2014-2018 

 

 

 

 



 

Opgenomen in 

Coalitieakkoord 

 Begeleid wonen zoveel mogelijk (laten) inrichten dichtbij de naasten van degenen die behoefte hebben aan 

deze woonvorm 

 Zorgen voor een goede spreiding van AED’s en inwoners stimuleren AED-vrijwilliger te worden 

 Programma Jongeren op Gezond Gewicht actief inzetten 

 Doorgaan met het project Helder in de Kop 

 Inspannen voor behoud Mediance in Schagen 

 Bevorderen van de afstemming tussen zorg en voorzieningen 

  


