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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 6 februari 2018 

18.039352 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Stand van zaken projecten voortkomend uit het overschot sociaal domein 2016 en 

andere projecten en vraagstukken volgend uit de begroting 2018  

 

 

Geachte dames en heren, 

Tijdens de raad van 26 september 2017 heeft u raad besloten om uit het overschot van 2016 een 

bedrag beschikbaar te stellen van 1,5 miljoen om verschillende projecten en plannen binnen het 

sociaal domein te realiseren. De afgelopen maanden is een start gemaakt en zijn de eerste 

concrete stappen zichtbaar. In deze memo laat ik laat zien wat de stand van zaken is per 

project en welke vervolgstappen we de komende maanden gaan maken. 

Daarnaast geef ik de laatste stand van zaken van projecten binnen het Sociaal Domein 

waarvoor een budget is opgenomen in de begroting 2018.   

 

Buurtgezinnen (€ 50.000)  

Aanleiding:  

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, die niet op hun eigen 

netwerk kunnen terugvallen. Het vraaggezin en steungezin maken samen afspraken over de 

invulling van de ondersteuning onder leiding van de coördinator van Buurtgezinnen voor een 

begeleide koppeling van maximaal twee jaar.  

Opgroeiende kinderen zijn gebaat bij continuïteit in relaties. Met het aanbod van 

Buurtgezinnen.nl worden langdurige relaties tussen gezinnen die steun nodig hebben bij het 

opvoeden van de kinderen en gezinnen die dat graag willen geven, gerealiseerd.   

 

Waar staan we nu:  

In de pilot is per februari voor een jaar een coördinator voor Schagen aangesteld. Werving van 

steun- en vraaggezinnen is gestart via o.a. een facebookpagina 

(https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.nl.in.Schagen/) 
en door informatie en bezoek aan organisaties zoals scholen en consultatiebureaus.  

Gezinnen worden gescreend en bij een goede match aan elkaar gekoppeld. 

 

Vervolgstap:  

Voor juni 2018 is een eerste voortgangsrapportage en voor november 2018 een evaluatie 

gepland. Op basis van deze resultaten wordt besloten tot een vervolg en ook eventueel budget 

gereserveerd. 

 

Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen (€ 100.000) 

Aanleiding:  

We zijn deze pilot met 10 deelnemende partijen gestart om in beeld te krijgen wat de inwoners 

zelf verwachten nodig te hebben om langer zelfstandig in hun eigen huis te kunnen blijven 

wonen. Dit hebben we gedaan in de dorpen Callantsoog, 't Zand en Petten aan de hand van  5 

thema’s: wonen, woonomgeving, gezondheid, vervoer en activiteiten en sociale contacten.  
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Met verkregen inzichten willen de partijen middels een pilot in de drie dorpen formele en 

informele zorg verbinden om zo de leefbaarheid te vergroten. Ook worden initiatieven van 

(groepen) inwoners ondersteund en als het nodig is, zelfs uitgelokt. 

 

Waar staan we nu: 

Op basis van de input uit de schriftelijke en digitale enquêtes en groeps- en persoonlijke 

gesprekken met de inwoners van de drie dorpen zijn de aandachtsgebieden bepaald die voor 

de inwoners belangrijk zijn als het gaat om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in de 

dorpen.  

 

Vervolgstap: 

Aan de hand van de aandachtsgebieden formuleren de betrokken partijen met elkaar 

oplossingen of oplossingsrichtingen die vastgelegd worden in een Woon-Zorg-Welzijn concept. 

Dit concept wordt de komende maanden besproken met de inwoners en stakeholders uit de 

dorpen zodat een breed gedragen plan kan worden vastgesteld.  

In 2017 zijn we geconfronteerd met het aflopen van de rijkssubsidieregeling zorginfrastructuur. Dit 

heeft gevolgen voor ontmoeting in de kernen en specifiek voor Huys ten Oghe. Voor 2018 is 

eenmalig een subsidie verstrekt, zodat dagbesteding daar kan blijven bestaan. Of en hoe de 

ontmoetingsplekken en wijksteunpunten kunnen blijven bestaan is onderwerp van gesprek tussen 

de verschillende partners. 

 

Communicatie Sociaal Domein (€100.000) 

De gemeente heeft veel voorzieningen voor verschillende doelgroepen. Voorbeelden hiervan 

zijn het kindpakket (0-18 jaar) het ouderenpakket (pensioengerechtigde leeftijd), de 

geluksbudgetten (mensen in een isolement),  ondersteuning voor mantelzorgers, bijzondere 

bijstand voor mensen met een laag inkomen, etc. 

Daarnaast bieden we als gemeente samen met partners veel ondersteunende diensten voor 

kwetsbare groepen als vergunninghouders, dementiepatiënten en hun naasten, 

laaggeletterden, gehandicapten, jongeren en andere mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen, etc.. Speciale aandacht gaat 

uit naar de vele vrijwilligers (bij verenigingen, informele zorg, bijv. de kerken, Zonnebloem etc.), 

die ook hun ondersteuning behoeven bij het doen van vrijwilligerswerk. Deze ondersteuning 

wordt gegeven door WonenPlusWelzijn. 

 

Waar staan we nu:  

Binnen de afdeling Samenlevingszaken is opgehaald over welke onderwerpen we het komend 

jaar willen communiceren en hoe we de communicatie willen aanpakken en wie daarvoor 

nodig zijn. Inmiddels zijn de eerste onderwerpen waarover gecommuniceerd wordt al opgepakt: 

De verschillende budgetten (geluksbudget, ouderenpakket en kindpakket) en de AED.  

 

Vervolgstappen:  

1) Over de afzonderlijke voorzieningen wordt in de loop van 2018 gecommuniceerd in de 

vorm van advertenties in de huisstijl van de campagne Samen werken aan geluk. Hierbij 

wordt waar mogelijk aangehaakt op landelijke campagnes zoals de week van de 

eenzaamheid, de dag van de mantelzorger etc.  

2) Het communicatiebureau dat de campagne Samen werken aan geluk heeft ontwikkeld 

heeft de opdracht gekregen om een mix van aanvullende middelen te ontwikkelen in 

de huisstijl van de campagne, die naast de advertenties kunnen worden ingezet om 

verschillende doelgroepen te bereiken. Middelen kunnen variëren van flyers en folders 

die bij balies en wijkcentra kunnen worden uitgedeeld, tot bijv. de inzet van (jonge) 

mensen die met een sandwichbord op ludieke wijze gesprekken aangaan tijdens 

evenementen, om aandacht te vragen voor relevante thema’s (denk bijv. aan jonge 

mantelzorgers, alcohol en drugs etc.).  
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3) De vorm van de website van de gemeente wordt tegen het licht gehouden: voldoet 

deze aan de behoefte, zodat bovengenoemde mix van aanvullende middelen ook 

gedeeld kunnen worden? Zijn voorzieningen eenvoudiger te vinden en aan te vragen 

voor de inwoner?  

4) Wij zetten in op participatieve communicatie: wij gaan de dialoog aan de voorkant van 

beleidsontwikkeling en de kwaliteit van ons dienstenaanbod aan. Wij vragen de 

inwoners en kern- en ketenpartners mee te denken bij aanvang waar zij behoefte aan 

hebben. Waar zijn ze blij mee? Waar willen ze meer van? Wat kan anders / beter? Waar 

kunnen we beter mee stoppen? Deze dialoog vindt plaats in de bestaande 

contactmomenten, maar kan ook gestimuleerd worden door inzet van middelen als het 

inwonerspanel, bijeenkomsten, aanwezigheid in ontmoetingspunten, festivals, de markt 

etc. .  

- Binnenkort volgt middelengebruik (drugs en alcohol) in aanloop naar Paasvee en langer 

zelfstandig thuiswonen (veiligheid, valpreventie en ontmoeting) 

Dementievriendelijke gemeente (€ 100.000) 

Aanleiding 

In de begroting 2017 is, na de door uw raad aangenomen motie, opgenomen dat de gemeente 

Schagen een dementievriendelijke gemeente (DVG) wil worden. Dit om eraan bij te dragen dat 

mensen met dementie  zo lang mogelijk deel  uit kunnen blijven maken van de samenleving en 

daardoor thuis kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken is vanuit de gemeente het initiatief 

genomen om partijen rondom dementie met elkaar te verbinden en het platform 

dementievriendelijke gemeente Schagen te vormen. 

 

Waar staan we nu 

De opdracht voor een lokaal actieplan is neergelegd bij het lokale platform (bestaande uit 

Woonzorg Groep Samen, Geriant, Wonen Plus Welzijn en Alzheimer Nederland).  

De grootste ambitie van het project is dat er eind 2022 gemeente breed meer burgers (mensen 

met dementie, mantelzorgers, andere betrokkenen) uit meer geledingen van de samenleving 

betrokken zijn bij het realiseren van de doelen om te komen tot een dementievriendelijke 

gemeente.  

 

Vervolgstappen:  

In maart 2018 wordt er een intentie-/samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden de 

verschillende taken en de rolverdeling duidelijk vastgelegd. 

Daarnaast wordt er in dezelfde maand ook een concept-uitvoeringsprogramma DVG , inclusief 

begroting opgesteld. 

 

Toekomstplan 18-/18+ (€ 100.000)  

Aanleiding 

Volwassen worden is een hele stap. Er verandert veel op alle leefgebieden. Niet voor alle 

jongeren gaat deze stap naar volwassenheid even vanzelfsprekend. Om de overgang soepeler 

te laten verlopen is maatwerk noodzakelijk. Het ‘Toekomstplan’ is een middel om dit maatwerk te 

realiseren en moet eraan bijdragen dat jongeren, gemeente en aanbieders tijdig de juiste stap 

zetten om jongeren goed voor te bereiden op de veranderingen op alle leefgebieden. 

 

Waar staan we nu:  

Om te kunnen starten met het gebruiken van het ‘Toekomstplan’ zal het wijkteam, werk en 

inkomen en OOV een keuze moeten maken met welke toekomstplannen zij willen gaan 

experimenteren. Voor het maken van een keuze is een dagdeel georganiseerd waarbij 

gezamenlijk de keuze gemaakt wordt over met welke toekomstplannen geëxperimenteerd gaat 

worden. 
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Vervolgstappen:  

Voor het maken van een keuze wordt een dagdeel georganiseerd waarin toekomstplannen 

worden beoordeeld. Idee is om (ten minste) met twee toekomstplannen te experimenteren, om 

op basis van de ervaringen een keuze te maken of wij de plannen breder gaan inzetten en 

welke plannen wij gaan inzetten. 

 

Aanpak kwetsbare jongeren 18-27 jaar (€ 100.000) 

Aanleiding:  

Een integraal uitvoeringsplan is noodzakelijk om kwetsbare jongeren en hun vraagstukken in 

beeld te krijgen. Om hen in al hun leefgebieden voldoende te kunnen ondersteunen, zich verder 

te kunnen ontwikkelen en te voorkomen dat jongeren in een problematische situatie terecht 

komen.  

Dit kan ook aanleiding zijn om de regelgeving onder de loep te nemen en aan te passen, zodat 

deze de uitvoeringspraktijk van ondersteuning aan kwetsbare jongeren ten goede komt.  

 

Waar staan we nu: 

Er is gezien de samenhang van dit project met andere projecten, zoals Pilot Data Center, 

wijkteam de basis op orde en Toekomstplan 18-/18+ voor gekozen met dit project te starten na 

de zomervakantie. Op die manier kunnen de eerste resultaten van de andere projecten worden 

mee genomen in de uitvoering van dit project.  

Er kan gezien de samenhang met de Pilot Data Center gesteld worden dat het project 

kwetsbare jongeren start door deze pilot. In deze pilot gaan wij namelijk meer zicht krijgen op de 

kwetsbare doelgroep. 

 

Lokaal cultuurfonds (€ 200.000) 

Aanleiding:  

Met een bijdrage uit het overschot heeft de raad een financiële bodem gelegd voor een 

Cultuurfonds Schagen door eenmalig een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen. 

Daarnaast zoekt de KCARS lokale partners die het fonds met financiële middelen willen vullen. Dit 

kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren of andere fondsen. Financieel bijdragen aan het 

fonds kan bijvoorbeeld in de vorm van giften, legaten van particulieren of van sponsoring door 

bedrijven. 

Verenigingen en instellingen kunnen aanvragen indienen bij de Kunst- en Cultuur Adviesraad 

Schagen (KCARS), die een advies aan het college geeft. 

 

Waar staan we nu: 

Op 23 januari 2018 heeft het colleges via de Nadere Regeling Cultuurfonds Schagen regels  

vastgesteld  en gepubliceerd, waaraan de aanvragers moeten voldoen. 

 

Vervolgstappen  

Inmiddels zijn de eerste aanvragen bij de KCARS ingediend en worden beoordeeld.  

 

Stimuleringsfonds Initiatieven: ‘Open club’ (€ 250.000) 

Aanleiding:  

Financiële ruimte om initiatieven binnen het sociaal domein van inwoners, dorpsraden, 

verenigingen rondom en WMO vraagstukken, te stimuleren en mogelijk te maken.  

 

Waar staan we nu en vervolgstap :  

Binnenkort gaat een werkgroep met collega’s uit de gemeentelijke en externe organisaties aan 

de slag om een uitvoeringsplan te formuleren. Hierin komen o.a. procedure afspraken en 

randvoorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 

financiële bijdrage uit het fonds. Uitgangspunt is dat het fonds zo laagdremelig mogelijk 

toegankelijk wordt. Daarnaast willen wij bereiken dat projectvoorstellen worden gestimuleerd 

vanuit de verenigingen/clubs, zodat zij zich openstellen voor initiatieven. Hierdoor ontstaat er een 

brede samenwerking tussen verenigingen /clubs en inwoners. 
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Wijkteam basis op orde (€ 250.000) 

Aanleiding: 

De wijkteams zijn drie jaar geleden van start gegaan. Veel gaat goed, toch is extra investering 

nodig om de basis van het wijkteam nog verder op orde te krijgen door overbodige stappen en 

werkzaamheden die niet gelijk een klantwaarde hebben, uit het werkproces te halen.  

 

Waar staan we nu:  

Het project Wijkteam Basis op Orde (WBoO) is van start gegaan door bij de wijkteams door 

middel van brainstormsessies op te halen welke onderwerpen opgepakt moeten worden om het 

werk van de consulenten makkelijker & eenvoudiger te maken. Uit deze punten zijn 6 

categorieën gekomen: systemen, werkprocessen verbeteren & beschrijven, individuele 

ontwikkeling, (wijk)teamontwikkeling, werkomstandigheden & werkplekken en onderlinge 

communicatie & informatie.  

 

Vervolgstap:  

Er wordt nu een projectleider gezocht en consulenten vrijgemaakt om met deze punten aan de 

slag te gaan. 

 

 

 

 

 

Naast deze onderwerpen die gefinancierd worden uit het overschot 2016 wil ik ook een stand 

van zaken geven van andere lopende projecten en vraagstukken binnen het Sociaal Domein 

waarvoor in de begroting 2018 geld geraamd is. Gaat daarbij om:  

 

Project Praktijk ondersteuner Jeugd GGZ 

Aanleiding 

Wethouder B. Blonk heeft bij een J42 bijeenkomst de resultaten van het project 

praktijkondersteuner (POH) jeugd in Leeuwarden gehoord. Hier werd de aanpak en de resultaten 

gepresenteerd welke lieten zien dat er effectiever jeugdhulp wordt geboden aan de jongeren 

tussen 0-18 jaar. Op basis van deze informatie zijn in de begroting 2018 en 2019 middelen 

gereserveerd voor de invoering en uitvoering van de POH jeugd bij alle huisartsen in Schagen.  

De POH jeugd is een innovatief project waarbij jeugd GGZ laagdrempelig wordt aangeboden in 

de huisartsenpraktijken. Doel is dit te realiseren in alle huisartsenpraktijken in de gemeente 

Schagen. 

 

Waar staan we nu: 

Wij hebben contact gelegd met de projectleiders van Leeuwarden en informatie uitgewisseld 

over de werkwijze. Op basis van deze informatie is het projectplan voor de gemeente Schagen 

opgesteld. Daarnaast zijn de zorgverzekeraar en de huisartsenkoepel geïnformeerd over het 

project. Door de huisartsen in het initiatief positief ontvangen en is er een inventarisatie gemaakt 

van het aantal reeds aangesloten huisartsen op een POH (jeugd) GGZ. 

 

Vervolgstap: 

Op basis van de positieve reactie van de huisartsen is afgesproken een startbijeenkomst te gaan 

organiseren met de huisartsen koepel, een huisarts, een POH jeugd GGZ en het wijkteam. Bij deze 

startbijeenkomst gaan wij de rollen en taken van de POH jeugd GGZ verder definiëren en 

samenwerkingsafspraken maken. 

 

Pilot Data Center Schagen en Den Helder  

Aanleiding 

Gezien de vraagstukken waar we als gemeenten voor staan en de interne en externe 

gegevensstromen die voor handen zijn, ontkomen we er niet aan om te onderzoeken of door 

een betere koppeling van data, nuttige gegevens beschikbaar komen die antwoord geven op 

onze vraagstukken.  
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Waar staan we nu:  

Afgelopen maanden hebben we met vier gemeenten (Den Helder, Schagen, Texel en Hollands 

Kroon) gesprekken gevoerd met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de 

mogelijkheden van een Data Center in de Kop van Noord Holland te onderzoeken. De 

gemeenten Hollands Kroon en Texel zien het noodzaak om data te delen wel, maar stellen daar 

voor nu geen prioriteiten aan. 

 

Met de gemeente Den Helder wordt de meerwaarde van een dergelijke Data Center aan de 

hand van een aantal concrete vraagstukken uit het Sociaal Domein onderzocht. Daarbij wordt 

de samenwerking gezocht met het CBS zodat gebruik gemaakt kan worden van hun kennis en 

expertise. Ook al raken de vraagstukken uit de pilot vooral het Sociaal Domein, bij een 

succesvolle pilot kunnen alle gemeentelijke vraagstukken voorgelegd worden aan het op te 

richten Data Center. De resultaten moeten aantonen of er een gezamenlijke basis ligt om een 

Data Center te openen. De gemeente Schagen trekt dit project namens de twee gemeenten. 

 

 

Ik lekker fit / (ernstig) overgewicht (€ 716.705) 

Aanleiding:  

Het vijfjarig programma ‘Ik lekker fit’ bevordert op een integrale, structurele manier de 

gezondheid van basisschoolkinderen door het aanbod van bewegings- en voedingslessen. Het is 

bedoeld voor alle basisschoolkinderen, waarmee ongeveer 6500 kinderen bereikt worden. Het 

project heeft voor de fusie in gemeente Schagen goede resultaten opgeleverd door de 

samenwerking van Team Sportservice, diëtisten en de GGD.  Het is een goede aanvulling 

gebleken op de bestaande activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).  

Het project draagt ook bij aan de tevredenheid over contact en verbondenheid onderling van 

de kinderen en het stimuleert om mee te doen aan activiteiten en aan de samenleving. 

Gezond gewicht is al jaren een speerpunt in het gezondheidsbeleid. 

 

Waar staan we nu: 

Partijen hebben een Plan van Aanpak aangeleverd. Na ambtelijke instemming ligt het plan 

medio maart voor bij het college ter goedkeuring.  

 

Vervolgstappen:  

1e kwartaal 2018: benaderen basisscholen voor deelname aan “Ik lekker fit” en 

2e kwartaal 2018: voorbereidingen  

Schooljaar 2018-2019: van start  

 

Subsidiebeleid 

Aanleiding en waar staan we nu: 

In 2017 is het subsidiebeleid geëvalueerd. U heeft hierover in december een besluit genomen. 

Hiermee zijn de volgende aanpassingen voor subsidieverlening vanaf 2018 ingevoerd: 

Sport 

• Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00, met een minimum 

subsidiebijdrage van € 750,-- per vereniging. 

• Alle jeugdleden tot 18 jaar die lid zijn van een Schager vereniging komen in aanmerking voor 

de jeugdbijdrage. 

• Op de leeftijd van 18 jaar word je volgens de Nederlandse wetgeving als volwassen 

beschouwd. De leeftijdsgrens is niet verhoogd. 

• Het onderdeel van de huurtarieven wordt meegenomen in het onderzoek naar harmonisatie 

van tarieven voor de binnensport.  

• De aanvraagprocedure wordt waar mogelijk vereenvoudigd. 

• De Landelijke rijvereniging "De vrije teugels" (voor personen met een beperking) ontvangt 

een vaste bijdrage ad. € 1.000,-- . 

Zorg, Welzijn en Jeugd 
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• Verhoging van het bedrag per EHBO-vereniging van € 500 naar € 1.500, ter dekking van de 

opleiding EHBO (basis en herhaling) en versterking van de samenwerking tussen de 

verschillende verenigingen. 

• Vrijwilligers gratis gebruik laten maken van een training AED. 

• Het bedrag per jeugdvereniging verhogen met een substantieel afgerond bedrag. 

• Vergoeding van verkeerslessen van € 8 per leerling. 

Kunst en Cultuur 

• Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00 en het bedrag per 

vereniging substantieel verhogen naar een afgerond bedrag. 

• Muziekscholen: verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 137 naar €140. 

• Harmonie: bedrag per jeugdlid handhaven op € 200. 

• Als startkapitaal voor het instellen van een lokaal cultuurfonds een bedrag van € 200.000 

reserveren. 

• Skager AC(Esdege-Reigersdaal sociale-culturele activiteiten voor personen met een 

beperking een vaste bijdrage ad. € 2.500,--)verstrekken. 

 

Vervolgstappen: 

Het aanvraagformulier voor de aanvraag 2019 wordt nog met inwoners onder de loep 

genomen. 

 

Museumbeleid  

 

Aanleiding 

In de Meerjarenvisie 2014-2018 is als actie opgenomen: “Meehelpen lokale musea op de kaart te 

zetten.” In antwoord hierop is - in dialoog met het museale veld en de Kunst- en Cultuur Advies-

raad Schagen (KCARS) de Kadernotitie museumbeleid 2017 opgesteld. Met de Kadernotitie 

museumbeleid 2017 zet de gemeente de ambitie en koers uit voor de musea in de gemeente 

Schagen. Doelstelling hierbij is: het ontwikkelen, behouden en uitdragen van het cultureel 

erfgoed van de gemeente, zodat meer inwoners en bezoekers zowel actief als passief 

daaraan kunnen deelnemen 

De gemeenteraad heeft besloten uitvoering te geven aan ambitieniveau 1: het versterken van 

het museale veld, de samenwerking van de musea onderling en de relatie met de gemeente. 

Dit betekent dat de gemeente investeert in het versterken van relaties en samenwerking tussen 

de gemeente en het museale veld, en het museale veld onderling. De faciliterende en 

regisserende rol van de gemeente wordt hiermee vorm gegeven. Dit ambitieniveau biedt de 

mogelijkheid gezamenlijke projecten uit te voeren, waarmee de samenwerkende musea zich 

zichtbaar beter kunnen profileren en een breder publiek bereiken. Hierbij wordt gedacht aan het 

aanbieden van diverse arrangementen 

 

Waar staan we nu 

Op 12 december 2017, 16 februari, 6 en 14 maart 2018 hebben gesprekken plaatsgevonden met 

de samenwerkende musea in de gemeente Schagen. Op basis daarvan zijn offertes 

opgevraagd en contacten gelegd voor het opleiden van vrijwilligers en het maken van een 

gezamenlijk marketing-/communicatieplan.   

Op basis van de verkregen informatie wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld. 

 

Afschaffing eigen bijdrage dagbesteding en begeleiding. 

Aanleiding en waar staan we nu? 

Vanaf 1 januari 2018 betalen de inwoners van Schagen die gebruik maken van de Wmo-

voorzieningen begeleiding en dagbesteding geen eigen bijdrage meer (besluit gemeenteraad  

26 september 2017). De eigen bijdrage voor begeleiding blijkt  voor sommige inwoners een reden 

om af te zien van begeleiding en/of dagbesteding: onbedoeld een negatief effect.  

Inwoners die ook andere Wmo-voorzieningen hebben (bijvoorbeeld schoonmaakondersteuning 

of een scootmobiel), blijven na 1 januari voor deze voorzieningen een eigen bijdrage betalen. Zij 

betalen hier op dit moment ook een eigen bijdrage voor. De hoogte van de eigen bijdrage is 

afhankelijk van de hoogte van het inkomen (maar nooit hoger dan de kostprijs). Voor deze 
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inwoners verandert er mogelijk niets aan de hoogte van de eigen bijdrage die zij moeten 

betalen.   

Ook na 1 januari worden er door het CAK facturen voor de eigen bijdrage voor begeleiding en 

dagbesteding verzonden. Deze facturen mogen alleen gaan over de begeleiding en 

dagbesteding die tot en met 31 december 2017 is geleverd. Inwoners zijn opgeroepen hierop 

alert op te zijn. 

  

Vervolgstap: 

Hiermee is de uitvoering regulier beleid en afspraken met het CAK zijn ingeregeld.  

 

Ouderenbudget en uitbreiding Kindpakket  

Aanleiding en waar staan we nu? 

De regeling Meedoen Noordkop (ook wel genoemd het Kindpakket) bestaat uit een webwinkel 

waarop ouders activiteiten en producten kunnen kopen voor hun kinderen. Er is een budget van 

350 euro per jaar beschikbaar voor besteding aan sport, cultuur, onderwijs, vervoer en kleding. 

De webwinkel is toegankelijk voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, waarvan 

de ouders een inkomen hebben van minder dan 110% van de bijstandsnorm. Vorig jaar is door 

uw raad besloten om twee nieuwe doelgroepen aan de regeling Meedoen Noordkop toe te 

voegen, te  weten gepensioneerden met een inkomen dat lager is dan 110% van de 

bijstandsnorm en kinderen van 0 tot 4 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de 

bijstandsnorm. 

 

Vervolgstap:  

In de maanden maart en april 2018 worden alle de ouderenorganisaties, zoals Wonen Plus 

Welzijn en de LSBO-S , persoonlijk door de gemeente bezocht. Tijdens dit bezoek wordt de 

ouderenorganisaties uitleg gegeven over genoemde regeling en de wijze waarop zij hun 

producten of activiteiten in de webwinkel kunnen zetten.  
 

Geluksbudget 

Waar staan we nu? 

De Verordening Geluksbudget is op 1 januari 2018 in werking getreden. Er zijn tot op heden 

ongeveer 108 aanvragen ingediend. Deze aanvragen zijn door de consulenten van het wijkteam 

opgepakt. 

 

Vervolgstap:  

In de maand april 2018 vindt de eerste tussentijdse evaluatie van het geluksbudget plaats. Uw 

raad wordt middels een brief (raadsinformatiebrief) geïnformeerd over de uitkomsten van deze 

tussentijdse evaluatie.   
 

Met dit overzicht hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.  

In het vervolg informeer ik u vier-wekelijks via een raadsinformatiememo over het vervolg van de 

projecten.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 


