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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 

 

voorbereiden 

implementatie 

nieuw 

jeugd(zorg)beleid 

implementatie 

passend onderwijs 

uitvoeren 

overgangsjaar 

transitiedocument 

jeugd(zorg)beleid 

- realisatie 

spreidingsplan 

onderwijshuisves-

ting 

 

start uitvoering nieuw 

jeugd(zorg)beleid 

vervolg realisatie 

spreidingsplan 

onderwijshuis-vesting 

 

vervolg uitvoering 

nieuw jeugd(zorg)-

beleid 

vervolg realisatie 

spreidingsplan 

onderwijshuisves-ting 

evaluatie voor- en 

vroeg-schoolse 

educatie (vve) 

 

vervolg uitvoering 

nieuw jeugd(zorg)-

beleid 

vervolg realisatie 

spreidingsplan 

onderwijshuisves-ting 

afhankelijk van 

uitkomst evaluatie VVE 

bijstellen beleid VVE 

 

Indicator 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. 

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 



 

Rol van de 

gemeenteraad 

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 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 De opheffingsnorm voor kleine scholen wordt generiek op 41 leerlingen gesteld 

 Versterken van het mbo in Schagen en zo mogelijk uitbreiden met een aanbod 

 Nieuwbouw en renovatie van scholen uit laten voeren volgens het principe 'frisse scholen' 

 Onderzoek doen naar een nieuw schoolgebouw in Callantsoog 

 Wij spannen ons in om laaggeletterdheid te voorkomen en op te heffen 

 Bedrijven, verenigingen en maatschappelijk organisaties aanspreken op hun sociale verantwoordelijkheden 

 Samen met CJG brede scholen waar dat kan als consultatiebureau gebruiken 

 Een consultatiebureau inrichten in de nieuwe brede school in Warmenhuizen 

 Stageplaatsen en werkplekken voor jongeren in het bedrijfsleven 

 Ouders ondersteunen bij de zorg van hun kinderen 

 Een seniorenraad oprichten, waarin de ouderenbonden en instellingen samenwerken 

 Ontwikkelen en uitvoeren integraal seniorenbeleid. De ouderenzorg minimaal op het huidige peil houden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


