Doelstelling 1 SD
Inwoners van Schagen
voorzien in hun eigen
levensonderhoud

2014

Resultaat 1.1

Voor ieder kind is er een
passende plek




ontwikkelen en
besluitvorming nieuw
jeugd(zorg)beleid en
passend onderwijs in
regionaal verband
sociaal domein Kop
van Noord Holland
implementatie visie
en spreiding
onderwijshuisvesting
implementatie en
realisatie
harmonisatie
voorschoolse
voorzieningen

2015








voorbereiden
implementatie
nieuw
jeugd(zorg)beleid
implementatie
passend onderwijs
uitvoeren
overgangsjaar
transitiedocument
jeugd(zorg)beleid
- realisatie
spreidingsplan
onderwijshuisvesting

2016




2017

start uitvoering

nieuw
jeugd(zorg)beleid
vervolg realisatie
spreidingsplan

onderwijshuisvesting


2018

vervolg

uitvoering nieuw
jeugd(zorg)beleid

vervolg realisatie
spreidingsplan
onderwijshuisvesting

evaluatie vooren vroegschoolse
educatie (vve)

vervolg uitvoering
nieuw jeugd(zorg)beleid
vervolg realisatie
spreidingsplan
onderwijshuisvesting
afhankelijk van
uitkomst evaluatie
VVE bijstellen
beleid VVE

Opgenomen in
coalitieakkoord




Nieuwbouw en renovatie van scholen uit laten voeren volgens het principe 'frisse scholen'
Bedrijven, verenigingen en maatschappelijk organisaties aanspreken op hun sociale verantwoordelijkheden

Rol gemeentelijke
organisatie





implementatie uitvoering sociale wijkteams en regionale uitvoeringsorganisatie sociaal domein
vormgeven opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap in sociaal domein
samen met onderwijsinstellingen implementeren en realiseren huisvestingsvraagstukken in kader van spreidingsplan
onderwijshuisvesting
bij start schooljaar 2014-2015 zijn de voorschoolse voorzieningen geharmoniseerd
in 2014 verzorgen doordecentralisatie onderhoud onderwijshuisvesting naar schoolbesturen
uiterlijk februari 2014 overeenstemming bereiken met het Samenwerkingsverband onderwijs over de inhoud van het
ondersteuningsplan voor passend onderwijs en vervolgens implementatie





Routekaart sd1

Rol van de
gemeenteraad






Indicator

Besluitvorming visie en spreiding onderwijshuisvesting (2013), daarna sturen en toezien op realisatie spreidingsplan
(2014 e.v.)
Besluitvorming m.b.t. Sociaal Domein in regionaal verband Kop van Noord Holland, specifiek transitie Jeugdzorg
(eind 2013 / begin 2014)
Besluitvorming nieuw jeugd(zorg)beleid (conform nieuwe jeugdwet) in regionaal verband Kop van Noord Holland
(voorjaar-zomer 2014)
besluitvorming beleid (en verordening) voor- en vroegschoolse voorzieningen eind 2013 / begin 2014

Het percentage kwalificatieplichtige leerlingen dat een startkwalificatie behaald is van 97,3% in 2013 gestegen naar
97,5% in 2018. Het relatief verzuim van het totaal aantal leerplichtige kinderen van 5 tot 16 jaar is gedaald van 2,3% in
2013 naar 1,9% in 2018.

Resultaat 1.2

De gemeente biedt een
trampoline zodat
inwoners op korte
termijn in staat zijn om in 
hun levensonderhoud te
voorzien en gedurende
die periode, voor zover
nodig, inkomensondersteuning krijgen van de
gemeente

voorbereiding en

besluitvorming
uitvoering van de
participatiewet

invulling geven aan
armoedebeleid

Opgenomen in
coalitieakkoord





Actief fraude en misbruik van sociale voorzieningen bestrijden
Instandhouding van het minimabeleid en het Noodfonds
Adequate schuldhulpverlening en cursus budgetteren blijven aanbieden

Rol gemeentelijke
organisatie



Gesprekspartner en ambtelijk opdrachtgever voor de gemeenschappelijke regeling ISD Kop van Noord Holland
samen met gemeente Hollands Kroon
Samenwerkingspartner in het Sociaal Domein Kop van Noord Holland
Sturen op doorontwikkeling en samenhang werkgeversservicepunt en onderwijs



Rol van de
gemeenteraad




Routekaart sd1

implementatie
participatiewet en
overgangsregime
implementatie
armoedebeleid

Vervolg uitvoering
beleid

Vervolg uitvoering
beleid

Vervolg uitvoering
beleid

Geven van zienswijze m.b.t. beleid, begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regeling ISD Kop van
Noord Holland (jaarlijks)
Besluitvorming m.b.t. Sociaal Domein, specifiek transitie Participatiewet (eind 2013 / begin 2014)

Indicator

Stabilisatie van het aantal huishoudens dat een Wwb-uitkering ontvangt op 2,3% en een stabilisatie van het aantal
aanvragen bijzondere bijstand op circa 750 per jaar. M.a.w., 2014=2013.

Resultaat 1.3
Iedereen participeert
naar vermogen

Voorbereiding en
besluitvorming
participatiewet

Opgenomen in
coalitieakkoord



Rol gemeentelijke
organisatie

Gesprekspartner en ambtelijk opdrachtgever voor de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid en N.V.
Noorderkwartier, samenwerkingspartner Sociaal Domein Kop van Noord Holland en daarbij werken aan:
 intensieve samenwerking ISD-Noorderkwartier bevorderen
 intensieve samenwerking met vrijwilligerspunten, MEE, en ISD
 toepassing van social return on investments (SROI)

Rol van de
gemeenteraad



Indicator

Routekaart sd1

Implementatie
participatiewet

Vervolg uitvoering
beleid

Vervolg uitvoering
beleid

Vervolg uitvoering
beleid

Vanuit de werkgeversbenadering is een goede samenwerking van sociale diensten en sociale werkplaatsen van
belang



Geven van zienswijze m.b.t. beleid, begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde
arbeid en N.V. Noorderkwartier (jaarlijks)
Besluitvorming m.b.t. Sociaal Domein, specifiek transitie Participatiewet (eind 2013 / begin 2014)






Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar reguliere arbeid: 85 (conform begroting 2014 ISD)
Succesvolle plaatsing op werkervaringsplekken en proefplaatsingen: 25 (conform begroting 2014 ISD)
Plaatsingen op vrijwilligerswerk: 15 (conform begroting 2104 ISD
Realisatie taakstelling Wsw (door Rijk nog nader te bepalen)

