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Inleiding 

Voor u ligt de evaluatie van het uitvoeringsplan 2021 en 2022. In deze evaluatie nemen we u mee in de resultaten die de afgelopen twee jaar behaald zijn. 

Ook verklaren we waarom sommige doelstellingen niet zijn behaald in de afgelopen twee jaar en wat ervoor nodig is om deze wel te behalen.   

Het uitvoeringsplan 2021 & 2022 is gebaseerd op de ontwikkellijnen uit het Beleidsplan Sociaal Domein ‘Krachtig verder!’. Aan elke ontwikkellijn zijn 

inspanningen gekoppeld. Aan de inspanningen zijn weer concrete acties gekoppeld. Aan de hand van deze acties wordt bepaald of een inspanning is behaald 

en of uiteindelijk de ontwikkellijn is behaald.  

We hebben gekozen voor een format waarbij het snel overzichtelijke is welke doelen zijn behaald, welke nog in gang zijn en welke nog moeten worden 

opgepakt. In dit geval is dat, net als het uitvoeringsplan, een tabel geworden waarin de ontwikkellijnen makkelijk te herkennen zijn.  

 

Legenda 

De tabellen in de evaluatie van het uitvoeringsplan zijn als volgt opgebouwd:  

 Kolom 1: Inspanningen 2021 en 2022; wat hebben we gedaan in 2021 en 2022 voor de realisatie van het betreffende beoogde resultaat. Sommige 

zaken worden in 2023 of 2024 verder opgepakt. 

 Kolom2: De acties die verbonden zijn aan een bepaalde inspanning. Deze acties zijn gekleurd aan de hand van de stand van zaken, waarbij geldt: 

Groen = Afgerond; 

Geel = In gang (en dus door naar het uitvoeringsplan 2023 & 2024); 

Rood = Niet aan begonnen (en dus door naar het uitvoeringsplan 2023 & 2024). 

 Kolom 3: Stand van zaken. Het grijze vlakje laat zien wat de stand van zaken is voor een actie 
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ONTWIKKELLIJN 1 – IEDEREEN DOET MEE  

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

We achterhalen de behoefte aan ondersteuning en vervolgens maken we inzichtelijk hoe mantelzorgers deze ondersteuning makkelijk kunnen krijgen. We volgen hierbij het uitvoeringsplan Mantelzorg 

2021-2024 dat op 15-12-2020 is vastgesteld. 

In de week van de mantelzorg in november ontvangen mantelzorgers een waardering van de gemeente Koggenland in de vorm van cadeaubonnen met een totale waarde van € 100, 

te besteden bij de lokale winkeliers.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Vanaf 2022 bieden we mantelzorgers een individueel lidmaatschap aan van Mantelzorg NL. Met dit lidmaatschap wordt de landelijke belangenbehartiging van mantelzorgers 

nadrukkelijk ondersteund, kan de mantelzorger terecht bij de Mantelzorglijn voor advies en een luisterend oor en ontvangt de mantelzorger het magazine MantelKRACHT drie keer 

per jaar.  

Stand van zaken 

Afgerond 

In 2022 organiseren we een themabijeenkomst voor mantelzorgers met een aanbod toegespitst op de situatie van de mantelzorger, bijvoorbeeld een voorstelling en een hapje en 

drankje na afloop. Daarnaast willen we voor specifieke doelgroepen, zoals de jonge mantelzorgers, gerichte activiteiten opzetten.  

Gerichte activiteiten voor specifieke doelgroepen gaan in 2023 plaats vinden. 

Stand van zaken 

Afgerond 

We verbeteren de begeleiding en inzetbaarheid van de vrijwilligers. 

Als onderdeel van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid door Vrijwilligerspunt/Netwerk Hoorn vindt er in het 1e kwartaal van 2022 een evaluatie plaats waarin onder andere de 

begeleiding en inzetbaarheid centraal staan. Daarna gaan we beoordelen of de samenwerking voortgezet wordt en onder welke voorwaarden.  

Stand van zaken 

Afgerond 

We streven naar een verjonging bij de vrijwilligers. 

We willen verjonging van vrijwilligers bereiken. Dit gebeurt door er een onderzoek aan te wijden. Dit onderzoek gaat na wat vrijwilligers motiveert en hoe de vrijwilligersorganisaties 

waarmee Koggenland samenwerkt jongeren kunnen werven. Het onderzoek is begin 2022 af. De acties en aanbevelingen worden door een beleidsmedewerker opgepakt en 

uitgevoerd medio 2022. Ook worden de acties en aanbevelingen gestuurd naar vrijwilligerspunt.  

 

 

 

Stand van zaken 

Afgerond 

We werken door aan de regionale toekomstvisie voor kwetsbare inwoners. Door uitvoering te geven aan de actiepunten die daarin opgenomen zijn, waaronder het vormen van een nieuwe toekomstvisie 

met de stuurgroep en het onderzoeken van werkzame programma's voor de regio Westfriesland om stigmatisering tegen te gaan.  
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We nemen deel aan diverse project/werkgroepen met als doel om in het eerste half jaar van 2022 het regionaal toegangsteam van start te laten gaan. Zij behandelen vanaf dat 

moment de aanvragen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voor de zeven Westfriese gemeenten en bekleden een adviesfunctie voor de lokale teams. Met de komst 

van het regionaal toegangsteam is expertise samengevoegd, beperken we overdrachtsmomenten en houden we zicht op een diverse maar ook kleine groep inwoners, met relatief 

veel verhuisbewegingen over gemeentegrenzen heen. Zo verkleinen we de kans dat cliënten buiten beeld raken.  

Het toegangsteam zal starten per 1 januari 2023. Er waren meer werkzaamheden dan verwacht om dit team van start te kunnen laten gaan.  

Stand van zaken 

Loopt 

We onderzoeken regionaal in 2022 of en op welke wijze lokale toegangsteams (verzamelnaam voor gemeentelijke toegangen, zorgteams en gebiedsteams) een rol kunnen spelen in 

verdere preventie, met als doel dat de hoeveelheid aanvragen voor maatschappelijke opvang verkleint.  

Stand van zaken 

Loopt 

In het laatste kwartaal van 2021 doen we onderzoek op welke wijze we de leefbaarheid in de buurten kunnen verhogen, rekening houdend met de extramuralisering van de zorg en 

de individualisering van de maatschappij. In 2022 realiseren we diverse activiteiten en interventies om sociale inclusie te bevorderen, waaronder bijvoorbeeld 

bewustwordingsbijeenkomsten met als doel stigmatisering tegen te gaan en handreikingen te bieden hoe om te gaan met onbegrepen gedrag. 

Stand van zaken 

Loopt 

We zorgen voor een uitstroommogelijkheid vanuit de maatschappelijke opvang/begeleid wonen voor doelgroepen die moeilijk aan zelfstandige woonruimte kunnen komen.  

 

Dit doen we door in november 2021 de pilot om te zetten naar een vaste regeling en deze in 2021 en 2022 uit te voeren. Stand van zaken 

Afgerond 

We hebben eind 2021 de Westfriese escalatieladder verder vormgegeven met als doel deze in 2022 te implementeren. De Westfriese escalatieladder moet dienen als kader waarin de 

gemeente met benodigde ketenpartners complexe casuïstiek op gebied van zorg en veiligheid oppakt. Daarnaast moet het borgen dat eenieder met een verantwoordelijkheid op de 

juiste momenten betrokken is bij de casus.  

Er zijn regionaal personeelswisselingen geweest waardoor dit vertraging heeft opgelopen. De escalatieladder moet ook een aantal andere ontwikkelingen borgen, wat vraagt om 

wijziging en nieuwe afstemming van de escalatieladder. 

Stand van zaken 

Loopt 

We zetten in op het verbinden van en de sociale interactie tussen verschillende leeftijdsgroepen. 

 

In 2021 hebben we geprobeerd om jongeren te werven voor het ondersteunen van ouderen bij het beeldbellen. Uiteindelijk zijn hier geen jongeren op af gekomen en is het project 

gestart met jongvolwassenen. Door Corona is het gestopt en in 2022 krijgt dit weer vervolg.  

In 2022 zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen. Bibliotheek heeft project digilab voor senioren. De verbinding is gelegd met de digilab en de ouderenbonden. 

Stand van zaken 

Afgerond 

 

In oktober 2021 zijn we gestart met gezamenlijke gesprekken met de wijksteunpunten. Stand van zaken 

Afgerond 
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In 2022 willen we de wijksteunpunten en verenigingen stimuleren activiteiten op te zetten gericht op sociale interactie tussen jong en oud. We brengen ze met elkaar in contact en 

starten met bewustwordingsgesprekken en verbindingen maken om te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van activiteiten.  

De wijksteunpunten ontwikkelen nu hun visie en worden gekoppeld aan andere verenigingen en clubs. Loopt door in 2023. 

Stand van zaken 

Loopt 

In januari 2021 tot medio februari 2022 zijn er drie bewustwordingsbijeenkomsten, vanuit het Project Welkome Wijk, georganiseerd voor professionals, inwoners van Obdam en 

vrijwilligers. Doel is om deelnemers te ondersteunen. Waar zitten hun angsten, onzekerheden, vragen en behoeften? Dit willen we vervolgens vertalen naar handreikingen zodat we 

concreet kunnen bieden wat zij echt nodig hebben om van mens tot mens contact te kunnen leggen en zo het ‘samenleven’ bevorderen. De bijeenkomst voor professionals richt zich 

met name op het bevorderen van sociale cohesie en op wat voor wijze een professional hieraan bij kan dragen. We evalueren het project Welkome Wijk in 2022 en onderzoeken of 

we dit verder gaan uitzetten naar andere dorpen. 

De bijeenkomsten zijn gegeven en het project is geevalueerd. We onderzoeken nu de mogelijkheden tot (regionale) borging.  

 Stand van zaken 

Loopt 

We zetten in op het herkennen van de signalen van eenzaamheid.  

In 2021 hebben we een enquête gestuurd naar ketenpartners, verwijzers in het voorveld en verenigingen in Koggenland. Deze enquête is gericht op signaleren van eenzaamheid in 

alle doelgroepen en het in gesprek gaan of doorverwijzen. 

Stand van zaken 

Afgerond 

We hebben een kerngroep opgericht met een aantal maatschappelijke organisaties. Het doel van deze kerngroep is het structureel onder de aandacht brengen van eenzaamheid, 

bewustwording creëren en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen in het verminderen van eenzaamheidsgevoelens. Hierbij richten we ons op verschillende doelgroepen. De 

behoefte van de verschillende doelgroepen bepalen we aan de hand van cijfers vanuit onderzoeken van de GGD en CBS. De kerngroep is drie keer bij elkaar geweest. De aftrap van 

duurzame aanpak is gezet in de week tegen eenzaamheid, door Koggenland ‘Week van de Ontmoeting’ genoemd. 

De kerngroep bewaakt de voortgang van de aanpak en richt een werkgroep op in Q1. De werkgroep voert de volgende activiteiten in 2022 uit: 

1. De werkgroep organiseert in Q2 een netwerkbijeenkomst met diverse ketenpartners; 

2. Vrijwilligerspunt geeft een training aan vrijwilligers met als onderwerp: ‘in contact komen’; 
3. Stichting Netwerk geeft de training ‘zin in vriendschap’ aan inwoners; 
4. De werkgroep onderzoekt mogelijkheden om een meldpunt voor inwoners die eenzaam zijn of eenzaamheid signaleren in te richten. 

In overleg met adviseur van Movisie wordt verder vorm gegeven aan het uitbreiden van een coalitie en het vraaggericht vormgeven van activiteiten. Mijn buurtje.nl is hierbij een 

belangrijke schakel en ook het aanpassen van de visie van de Doe-teams naar meer sociaal domein gericht. De doe-teams in 2023 hier dan ook meer bij betrekken. 

Stand van zaken 

Loopt 

In onze gemeente werken we samen met maatschappelijke organisaties aan een duurzame aanpak tegen eenzaamheid. Hierbij krijgen we advies en ondersteuning van Movisie in het 

vormen of versterken van ons lokale netwerk en het opstellen van een gezamenlijke visie over structurele aandacht voor eenzaamheid.  

Loopt door in 2023. Zie ook opmerking hierboven. 

Stand van zaken 

Loopt 

We werken vanuit het Zorgteam en de opbouwwerker nauw samen met het Wijkleercentrum Avenhorn.  
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We betrekken het Wijkleercentrum ook bij het uitvoeringsprogramma Eén tegen Eenzaamheid en het Lokaal Preventieakkoord, zodat leerlingen kennis en ervaring kunnen opdoen en 

zich kunnen ontwikkelen.  Daarnaast heeft de ondersteuning van de studenten in de wijk een positief effect op het terugdringen van eenzaamheid, het ondersteunen van 

mantelzorgers, verminderen van werkdruk in de zorg. Het wijkleren biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarktkansen en het heeft een positieve invloed op het leerproces bij 

de studenten.   

Stand van zaken 

Afgerond 

We bereiden een regionaal beleidskader laaggeletterdheid voor, dat na vaststelling zal worden uitgevoerd. 

Als onderdeel hiervan wordt er ambtelijk in het 4e kwartaal 2021 een start gemaakt met: 

 De uitwerking van de beheersmaatregelen voor een structurele begroting vanaf 2023; 

 Het opstellen van een regionaal en lokaal uitvoeringsplan 2022; 

 Het opstellen van een communicatieplan.  

Er zijn regionaal personeelswisselingen geweest waardoor er vertraging is ontstaan. Sinds Q3 2022 is de werkgroep weer compleet en actief.  

Stand van zaken 

Loopt 

Behalen van de beleidsdoelstellingen vanuit het regionale beleidskader “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren”.  

 

2021: De regionale voorbereiding met betrekking tot de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 in werking treedt is in volle gang. De voorbereiding vindt 

plaats binnen het kader van het in 2020 vastgestelde regionale beleidskader ‘Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren’. Het nieuwe inburgeringsstelsel kent drie leerroutes: B1, 
Onderwijs en Zelfredzaamheid (ook wel: de Z-route). De gunningen voor de B1 en Z –route zullen naar verwachting eind 2021 bekend zijn. De planning is dat de zeven Westfriese 

colleges eind december 2021 de besluitvorming omtrent de inrichting van het Regionaal Inburgeringteam (RIT) afronden.  

Stand van zaken 

Afgerond 

2022: In het eerste halfjaar van 2022 zal de verdere implementatie van het RIT plaatsvinden. Daarnaast worden in het eerste kwartaal van 2022 de benodigde beleidsregels 

vastgesteld door de zeven Westfriese colleges.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Gedurende het gehele jaar 2022 houdt gemeente Koggenland in regionaal verband contractmanagementgesprekken met gecontracteerde partijen en vindt er op drie niveaus 

monitoring plaats: 

1. Op voortgang inburgering van inburgeraars;  

2. Op samenwerking regionaal/lokaal; 

3. Op integraliteit trajecten taal/werk & participatie.   

Stand van zaken 

Loopt 

De komende jaren wordt ingezet op voortzetting van het huidige beleid waarbij de samenwerking met de Sportraad verder uitgewerkt moet gaan worden. 
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De ambtenaar sport schuift maandelijks aan bij het overleg van de Sportraad. Hiermee ontstaan er korte lijntjes tussen gemeentelijke organisatie en de Sportraad. Aan de Sportraad is 

voor 20 uur een Buurtsportcoach verbonden. Deze Buurtsportcoach zet zich in om de uitvoering van het lokaal sportakkoord inhoud te geven. In het lokaal sportakkoord zijn per jaar 

uitvoeringsdoelen opgenomen. De Sportraad ontvangt jaarlijks uitvoeringsgelden om dit te realiseren. Een aantal voorbeelden van acties waar de Sportraad bij betrokken is zijn; 

1. Uitingen/media (website en nieuwsbrieven) 

2. Sportactiviteiten (verschillende soorten sportactiviteiten, zoals demo rolstoelbasketbal) 

3. Preventie (op het gebied van gezondheid en veiligheid) 

4. Preventie (op het gebied van welzijn van de verenigingen). Hierbij kan gedacht worden aan het ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van 

de vereniging.  

Stand van zaken 

Afgerond 

In de Subsidieregeling is beschreven welke organisaties subsidie van de gemeente kunnen ontvangen en aan welke voorwaarden ze daarvoor moeten voldoen. Om te bevorderen dat 

de regeling zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van die organisaties is op 20 juli 2021 een geactualiseerde versie van de regeling vastgesteld. De regeling wordt continu 

gemonitord en zo nodig aangepast. 

Stand van zaken 

Afgerond 

De nota (beleidsregel) Accommodatiebeleid wordt herzien en opnieuw vastgesteld. 

 

De aanwezigheid van goede accommodaties is een belangrijke randvoorwaarde voor verenigingen om een vitale club te kunnen zijn en een bijdrage te kunnen leveren aan een 

leefbare woon- en leefgemeenschap. Op basis van de beleidsregel Accommodatiebeleid kan de gemeente de verengingen ondersteunen bij het onderhoud van hun accommodaties. 

Vanwege gewijzigde onderliggende wetgeving sluit de huidige beleidsregel niet meer goed aan bij de behoeften van de verenigingen. Het actualiseren van de beleidsregel zal daarom 

ultimo 2021/begin 2022 plaatsvinden.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Inzetten op preventie van schulden. 

In 2021 is de Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht geweest. Inwoners die door Corona hun vaste lasten niet konden betalen kwamen in de periode 1 januari 

tot 1 oktober van 2021 in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 450 per maand.  

Stand van zaken 

Afgerond 

De individuele studietoeslag is een inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. In 2019 

heeft het ministerie van SZW een wetswijziging aangekondigd om de individuele studietoeslag voor jongeren met een beperking landelijk gelijk te trekken en vast te stellen op 

maximaal € 300 per maand. Dat wetsvoorstel is voor behandeling uitgesteld vanwege de demissionaire status van het kabinet. We onderzoeken in 2021 of het aanpassen van de 

verordening van de gemeente Koggenland vooruitlopend op de wetswijziging mogelijk is. 

Stand van zaken 

Afgerond 
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Gemeente Koggenland biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering met een ruime dekking tegen een lage premie. 

Hiervoor werkt de gemeente samen met Univé. Om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd in 2021 door integratie van de 

administratie van het Zorgteam en Univé. Inwoners weten daardoor sneller of zij in aanmerking komen voor deze vorm van bijzondere bijstand.  

Stand van zaken 

Afgerond 

In 2022 is de informatie over schuldhulpverlening goed te begrijpen en makkelijk vindbaar. Hiervoor maakt de afdeling welzijn en zorg samen met communicatie een flyer in 

verschillende talen om inwoners goed te kunnen informeren. Ook de informatie op de website passen we aan zodat deze goed te begrijpen is. Dit doen we door minimaal op B1-

niveau teksten te schrijven, de informatie visueel te maken en rekening te houden met de verschillende doelgroepen zoals laaggeletterden. 

Stand van zaken 

Nog niet gestart 

Verdere inzet op vroeg signalering. 

In 2022 komt eens per kwartaal een communicatiebericht over vroeg signalering uit. Dit communicatiebericht heeft als doel om de vroegsignalering uit te leggen en de drempel en 

ook schaamte om vroegtijdig contact te zoeken met de gemeente bij financiële problemen weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door verhalen van ervaringsdeskundigen te delen. 

Samen met de afdeling communicatie stellen we teksten op die deze doelen nastreven. 

Stand van zaken 

Loopt 
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ONTWIKKELLIJN 2 – ZORGTEAM KOGGENLAND 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

We blijven aandacht houden voor het verbinden van het Zorgteam Koggenland en de gemeentelijke toegang met het preventieve veld.  

 

Het project Buurtgezinnen is een preventief initiatief binnen het sociaal domein, dat zich in vijf jaar tijd heeft uitgebreid naar meer dan 40 gemeenten. Buurtgezinnen is een 

organisatie die gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) op basis van vrijwilligheid koppelt aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). In 

Koggenland is dit project per 1 januari 2021 gestart. Medio 2022 evalueren we of de beoogde resultaten worden behaald. Op basis daarvan besluiten we over het al dan niet 

voorzetten van het project na 2022.   

Stand van zaken 

Loopt 

Het Zorgteam werkt volgens het vindplaatsgerichte model. Dit model zorgt voor korte lijnen tussen de gemeentelijke toegang en het preventieve veld. We zijn fysiek aanwezig 

daar waar het nodig is, door de inzet van een zorgteammedewerker met een specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld 0 – 4 jaar, schoolmaatschappelijk werk of mantelzorg. Een 

voorbeeld hiervan is ook het spreekuur op scholen, zodat het zorgteam op tijd bij lichte zorgvragen is.  

Als partner vanuit de gemeente in het knooppuntoverleg met de directie van alle basisscholen in Koggenland staat de verbinding met het Zorgteam Koggenland als vast punt op 

de agenda. Dit als onderdeel van de verdere inplemenatie van de onderwijzorgarrangementen.   

Stand van zaken 

Afgerond 

Ook wordt er gewerkt aan een sociale kaart, die eind 2021 af is. Deze sociale kaart zorgt ervoor dat de 1e lijn voorzieningen bekend zijn bij zowel het zorgteam als de inwoners. 

De sociale kaart wordt namelijk ook verwerkt in de website van Koggenland.  

Stand van zaken 

Afgerond 

We gaan de verbinding tussen jeugdzorg, (passend) onderwijs, werk, schuldhulpverlening, participatie en inburgering verder ontwikkelen. 

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In samenwerking met het onderwijs en overige betrokken 

partijen bieden we ondersteuning bij de aanpak van coronavertragingen.  

Regionaal is het bestedingsplan voor de zomer van 2022 afgerond en ingezet op de daarin vastgestelde thema's. Over het lokale bestedingsplan zal in het najaar van 2022 

overeenstemming worden bereikt met de betrokken partners.  

Stand van zaken 

Loopt 

We geven uitvoering aan de bezuinigingsopdracht door de samenwerking met onze huisartsen te versterken. Dit willen we bereiken door twee nieuwe medewerkers aan te 

stellen en te ‘koppelen’ aan onze huisartsen. Deze medewerkers hebben de taak om een integrale inschatting te maken van de hulpvraag die bij de huisarts binnen komt. 

Daarnaast zullen zij zelf ook (jeugdhulp)trajecten uitvoeren. De verwachting is dat hierdoor huisartsen minder kinderen/gezinnen doorverwijzen naar duurdere specialistische 

jeugdzorg. De pilot start in het eerste kwartaal van 2022 in Obdam. 

Stand van zaken 

Loopt 
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We willen de werkdruk passender maken conform de verwachtingen vanuit de beroepscodes van de werkers. Daarmee voorkomen we ziekteverzuim, verhogen we de kwaliteit van zorg aan de 

cliënten en dragen we zorg om aan de wettelijke taak (en termijnen) te kunnen voldoen.  

Het formatieonderzoek door bureau Berenschot heeft ertoe geleid dat het Zorgteam is uitgebreid met 5 medewerkers. Met deze inzet kan het Zorgteam zelf een aantal 

trajecten uitvoeren. Met als doel om de wachtlijsten, met name binnen de jeugdzorg, terug te dringen. Tot nu toe heeft dit opgeleverd dat de wachtlijsten behoorlijk zijn 

teruggelopen en het Zorgteam binnen de wettelijk gestelde termijnen werkt. De werkdruk is nog steeds hoog, maar omdat we meer inzetten op preventie, is de verwachting 

dat we dit steeds beter kunnen beheersen en de werkdruk zal afnemen.  

Stand van zaken 

Afgerond 

 

  



 

12 

 

ONTWIKKELLIJN 3 – LEEFBARE DORPEN 

Omzien naar elkaar: We zien dat de inwoners van Koggenland zich actief inzetten voor de samenleving en elkaar ondersteunen. Als gemeente willen wij de inwoners blijven aanmoedigen en 

ondersteunen om zorg te hebben voor elkaar en samen te blijven werken aan een prettige leefomgeving. 

 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

We breiden het culturele aanbod uit, ook voor jeugd. In de dorpskernen zelf, maar ook in het IKC. 

In het openbare, vrij toegankelijke deel van het gemeentehuis richten we 4 à 5 x per jaar een expositie in. De exposanten zijn lid van onze plaatselijke kunstkringen, maar ook 

mensen van buiten de gemeente krijgen de kans hun werken tentoon te stellen. Het kunnen professionele kunstenaars zijn, maar ook amateurkunstenaars krijgen bij ons een 

podium. Als het mogelijk is laten we werken zien die door kinderen zijn gemaakt als zij in het kader van Cultuureducatie onder leiding van een kunstenaar in de klas kunstzinnige 

vorming in schoolverband krijgen. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Wij kennen een muzieklesgeldbijdrageregeling, waarbij alle Koggenlandse kinderen die nog geen 18 jaar zijn subsidie krijgen als zij een muziekinstrument leren bespelen of 

zanglessen volgen. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Wij stimuleren muziekonderwijs door aan de scholen een bedrag per leerling te verstrekken. Ze mogen het geld besteden aan algemene muzikale vorming of aan 

muziekprojecten in de ruimste zin van het woord. De scholen moeten een samenwerking zoeken met een muziekvereniging, muziekschool of muziekdocent. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Jaarlijks vindt de Schooldag van de duurzaamheid plaats. De Koggenlandse scholen kunnen aangeven of zij al dan niet gebruik willen maken van dit aanbod. Het bevat een leuk 

en leerzaam lespakket met praktijkopdrachten op het gebied van duurzaamheid. 

Stand van zaken 

Afgerond 

We ontwikkelen plannen voor inwonersparticipatie in 2021. Hierbij zoeken we naar vernieuwende manieren voor het betrekken van inwoners, vooral ook de jeugd.  

Het digitale inwonerpanel biedt ons de mogelijkheid om specifiek bepaalde groepen te ondervragen. Dat zouden ook jongeren kunnen zijn. Nu is het wel zo dat het aantal 

jongeren dat nu lid is van het panel zeer gering is. In het kader van de doorontwikkeling gaan we in 2022 een aantal opties uitwerken: 

 Jongeren benaderen via onderzoek door enquêtebureaus; 

 Het opzetten en inzetten van zogenoemde themagroepen, waarbij participatie specifiek bij een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaald onderwerp wordt ingezet; 

 Als laatste wordt de kinderraad met de kinderburgemeester ingezet bij de uitwerking van participatie.   

Stand van zaken 

Afgerond 

In 2022 hebben we beleid gerealiseerd op het thema leefbaarheid in het kader van overlast. Waarbij we ondersteunend zijn aan de inwoners zodat zij zelf een rol kunnen 

hebben om de ontstane problemen op te lossen.        

Stand van zaken 

Nog niet gestart 
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De tijdelijk extra opbouwwerker heeft in het eerste kwartaal van 2022 in samenwerking met inwoners, betrokken organisaties en gemeente, een gebiedsanalyse gemaakt. De 

gebiedsanalyse omvat ook de door de inwoners(groepen) geformuleerde vraagstukken en behoeften die aangepakt moeten worden om de sociale kwaliteit in de buurt te 

verbeteren.  

Stand van zaken 

Afgerond 

We zetten aanvullend in op taalondersteuning voor de jongste kinderen op de basisschool.  

Om de talige ontwikkeling van de jongste kinderen beter in beeld te brengen, is in het 4e kwartaal van 2021 op drie scholen een pilot gestart gericht op een logopedische 

screening van kinderen in groep 1 en 2 op voordracht van de school door een extern bureau. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Op basis van deze input beoordelen we in 2022 in hoeverre we deze pilot kunnen uitrollen naar de overige basisscholen. 

Als onderdeel van het lokale bestedingsplan NPO zal de verdere uitrol van deze pilot in het najaar van 2022 worden gestart.  

Stand van zaken 

Loopt 

We onderzoeken de rol van ondersteuning en subsidies vanuit de gemeente bij de wijksteunpunten en andere mogelijke instanties die activiteiten begeleiden  

De 3 wijksteunpunten hebben een overleg gestart om te komen tot eenzelfde werkwijze en visie op de rol van de wijksteunpunten in de buurt.  

      

Stand van zaken 

Afgerond 

In De Oever starten we met een bijeenkomst met het wijksteunpunt, de verenigingen, dorpsraad, doe-teams en de zorginstellingen. Het doel van de bijeenkomst is elkaar leren 

kennen en te komen tot een goede samenwerking. Hierdoor kunnen we inspringen op de behoeften van de inwoners van Spierdijk. 

Door de start van een dorpsraad en een nieuw bestuur van het dorpshuis de Mantel is dit verplaatst naar 2023. 

Stand van zaken 

Loopt 

De stagiaire is begonnen met het opzetten van een sociale kaart van Koggenland. Ook brengt zij alle bestaande activiteiten van verenigingen, clubs en organisaties in kaart.  

 

Stand van zaken 

Afgerond 

We brengen het besteden van de subsidies in kaart. Daarnaast brengen we in kaart hoe verenigingen en organisaties met behulp van de wijksteunpunten in de dorpen de 

welzijnsdoelstellingen kunnen behalen. De bijeenkomst in Spierdijk dient dan als voorbeeld.  

 

Stand van zaken 

Loopt 
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ONTWIKKELLIJN 4 - ONDERSTEUNING OP MAAT 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van maatwerk, inzet van personeel en kostenbeheersing blijven volgen.  

 

Op (boven)regionaal niveau werken we met betrokken partners samen op het gebied van specialistische jeugdzorg. Thema's die hierbij aan bod komen zijn onder andere het 

bovenregionaal plan ‘Thuis voor Noordje’, de nieuwe inkoop van Jeugdzorg Plus, afspraken met de gecertificeerde instellingen (gedwongen kader). Daarnaast wordt in 

regionaal verband een nieuw beleidskader jeugdzorg opgesteld en in 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.  

Stand van zaken 

Loopt 

In 2022 geven we uitvoering aan het plan van aanpak dat is voortgekomen uit de tussenevaluatie resultaat gestuurd werken. We verbeteren daarmee processen en werken 

aan optimalisering van de methodiek. Half 2022 starten we met het opstellen van een opdrachttekst voor een extern bureau om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren. 

Projecten ter verbetering van het RGW lopen nog. Een extern bureau is gestart met de evaluatie.  

Stand van zaken 

Loopt 

Zienswijze afgeven op het beleidsplan 2022- 2025 van de GR WerkSaam Westfriesland.  

De gemeenteraad van Koggenland heeft op 4 oktober 2021 een positieve zienswijze afgegeven op het beleidsplan 2022 - 2025 'Meedoen telt' van WerkSaam Westfriesland. 

De gemeenteraad heeft daarbij aan het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland verzocht om in het beleidsplan 2022-2025 op te nemen dat het bieden van het 

passend aanbod voor zorgcliënten in het kader van de Participatiewet nog nader uitgewerkt dient te worden. Het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland neemt op 

9 december 2021 een besluit over het verzoek. Door het afgeven van een zienswijze op stukken van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) zoals WerkSaam Westfriesland 

kan de raad invloed uitoefenen op het beleid van een GR.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Het college zal in het 4e kwartaal van 2021 van WerkSaam Westfriesland een eindrapportage ontvangen over de plustaak re-integratie Koggenland. In de rapportage staat 

onder andere vermeld welke doelstellingen wel of niet zijn behaald en is er een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde (deeltijd) uitstroom uit de uitkering/ 

besparing op de BUIG1 (opgesplitst in volledige uitstroom en deeltijd uitstroom). De gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de eindrapportage.  

Stand van zaken 

Afgerond 

In het jaar 2022 worden de volgende Planning & Control documenten van WerkSaam Westfriesland aan de gemeenteraad voor een zienswijze aangeboden: de jaarstukken 

van het jaar 2021, de kadernota 2023 en de begroting voor het jaar 2023. Daarnaast zal in het eerste kwartaal 2022 aan de raad een voorstel omtrent de overheveling van 

het participatiebudget aan WerkSaam Westfriesland, oftewel de jaarlijkse kaderbrief, aan de Raad worden aangeboden.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Mocht uit de jaarstukken van het jaar 2021 blijken dat het BUIG tekort meer dan 7,5% van het Rijksbudget bedraagt, dan zal er in het 2e kwartaal van 2022 aan de Raad een 

analyse in verband met de aanvraag voor de Vangnetuitkering BUIG worden aangeboden. Via de Planning & Control documenten van WerkSaam Westfriesland wordt er 

gemonitord of de beleidsdoelstellingen vanuit het beleidsplan 2022 - 2025 'Meedoen telt' zijn behaald. 

 

 

Stand van zaken 

Afgerond 

                                                                 
1 BUIG is de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004.  
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Door ontwikkelen van de Regionale Educatieve Agenda (REA) en actualiseren/vaststellen van de daarbij behorende strategische agenda.  

Voor de verdere ondersteuning en professionalisering van een goede regionale afstemming tussen jeugd en passend onderwijs, gemeenten en onderwijs is in 2021 gestart 

met de werving van een regisseur die als verbinder tussen partijen de strategische agenda moet bewaken. 

In onderling overleg is begin 2022 in het Kennisplatform besloten genoemde regisseursfunctie vooralsnog binnen het kennisplatform ambtelijk op te vangen. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Aansluiting tussen 18- en 18+ verbeteren.  

In regionaal verband wordt samengewerkt aan een verbeterd model soepele overgang 18-/18+. Een verbeterd model levert op dat jongeren bij de 18de verjaardag een 

warme overdracht ervaren, de zorgaanbieder, gemeente en jongere bepalen namelijk gezamenlijk wat nodig is voor de jongeren na de 18de verjaardag. Het verbeterde 

model wordt in 2022 geïmplementeerd bij gemeenten en zorgaanbieders. 

Stand van zaken 

Loopt 

Borgen en actualiseren van regionale samenwerkingsafspraken schoolmaatschappelijk werk VO en schakel Zorgteam Koggenland.  

 

In 2021 is een start gemaakt de huidige regionale afspraken met betrekking tot het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs te actualiseren, 

te borgen, af te stemmen met het zorgteam en onder te brengen in een convenant dat met ingang van schooljaar 2022/2023 in werking moet treden. 

Het streven is genoemd convenant met ingang van 1 januari 2023 van start te laten gaan.  

Stand van zaken 

Loopt 

Op 16 maart 2021 zijn de Onderwijszorgarrangementen vastgesteld. Hierin zijn de afspraken tussen gemeenten en het onderwijsveld vastgelegd met 

betrekking tot wederzijdse verantwoordelijkheden over onderwijsondersteuning en jeugdhulp. Inmiddels heeft een aantal medewerkers van het Zorgteam 

een training gevolgd om goed met deze afspraken te kunnen werken. 

Verdere implemenatie van het OZA blijft onder de aandacht in samenwerking met het onderwijs en het Zorgteam Koggenland. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Inzetten op sturing van zorgaanbieders met contractmanagement en managementinformatie.  

 

In 2022 en verder vinden jaarlijks contractgesprekken plaats tussen de zorgaanbieder, contractmanagement en de gemeente. Dit is de plek waar men 

managementinformatie en actuele ontwikkelingen zoals knelpunten die door het Zorgteam worden aangedragen kan delen en zo zoeken naar oplossingen. Daarnaast 

organiseert de netwerkorganisatie een aantal keer per jaar themabijeenkomsten om de zorgaanbieders te blijven informeren over ontwikkelingen en de afgesproken 

werkwijze. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Met betrekking tot Wmo toezicht gaan we de onderzoeksrapporten openbaar maken, de rechtmatigheid door ontwikkelen en de werkprocessen en het calamiteitenprotocol 

actualiseren.  

In 2022 stellen de Westfriese colleges het geactualiseerde calamiteitenprotocol vast met bijbehorende werkprocessen. Hiermee is in Koggenland en de regio duidelijkheid 

over de rolverdeling en de te nemen acties bij een calamiteit. Daarnaast zet de regionale werkgroep Wmo toezicht, samen met de toezichthouders stappen tot de 

openbaarmaking van de onderzoeksrapporten. Hiervoor houden we de landelijke richtlijnen aan. 

Stand van zaken 

Loopt 

Als onderdeel van het nieuwe vervoerscontract (m.i.v. augustus 2023) moeten we het huidige aanbod leerlingen-/jeugdzorg- en doelgroepenvervoer en de daaruit 

voortvloeiende vervoersbewegingen goed in beeld hebben. 
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Het nieuwe vervoerscontract wordt regionaal ingekocht. In 2022 gaat een regionale werkgroep aan de slag om de kaders en voorwaarden in beeld te brengen. Wij sluiten 

hierbij aan en zorgen ervoor dat de lokale belangen worden meegenomen. We zien bijvoorbeeld dat meer maatwerk nodig is voor kinderen die specifieke zorg nodig 

hebben. Dat heeft gevolgen voor de inzet van chauffeurs. We houden voor ogen dat vervoer voor ieder kind mogelijk moet zijn.  

 

Stand van zaken 

Loopt 
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ONTWIKKELLIJN 5 – SOCIALE VEILIGHEID 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

Uitbreiden van inzet van (gespecialiseerde) professionals binnen het Zorgteam Koggenland in relatie tot meldingen huiselijk geweld en mishandeling.   

We hebben aandachtfunctionarissen binnen het zorgteam. Eén van de nieuwe jeugd- en gezinswerkers binnen het Zorgteam voert zelf drang trajecten uit en kan de ‘zwaardere’ 
jeugzorgtrajecten op zich nemen. Er zijn voor deze doelgroep lange wachtlijsten. Hiermee voorkomen we dat gezinnen in onze gemeente lang moeten wachten op hulp en 

ondersteuning. Ook maken we op (boven)regionaal niveau afspraken met Veilig Thuis en andere ketenpartners in de jeugdzorg, die ervoor zorgen dat gezinnen niet lang moeten 

wachten op hulp en ondersteuning.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Vanwege de situatie door corona is het aantal meldingen van huiselijk geweld en mishandeling toegenomen bij Veilig Thuis. Gemeente Koggenland heeft ervoor gekozen om de 

gedragsdeskundige extra in te zetten vanaf 2021, daardoor kan eerder ingegrepen worden bij onveilige situaties en wordt voorkomen dat zware jeugdzorg trajecten moeten 

worden ingezet.  Regelmatig overleg tussen de gedragsdeskundige en het zorgteam zorgt ervoor dat het zorgteam alert blijft en signalen van huiselijk geweld sneller herkent. De 

inzet van de gedragsdeskundige heeft daarmee een preventieve werking.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Verder optimaliseren van samenwerking met Veilig Thuis (VT).  

De gemeenteraad heeft d.d. 13-09-2021 ingestemd met het onderbrengen van de organisatie VT in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Het monitoren gebeurt aan de 

hand van vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze hebben met name betrekking op: 

- De snelheid van dienstverlening (de wettelijke termijnen);                          

- De kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners;                                   

- De kwaliteit van samenwerking in de keten;                                               

- Deze indicatoren worden met ingang van 2022 onderdeel van de begroting van de GGD HN en worden dan via de P&C-cyclus gemonitord. 

 

Stand van zaken 

Afgerond 

Op grond van de in 2020 regionaal vastgestelde visie Huiselijk Geweld wordt eind 2021 het regionale uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2022 gaan we dat vertalen naar en 

aanpassen op de lokale Koggenlandse situatie.  In dit uitvoeringsprogramma staan de activiteiten vermeld die bijdragen tot een verbeterde samenwerking tussen de 

ketenpartners. 

Stand van zaken 

Loopt 

We faciliteren advies en ondersteuning aan (sport)verenigingen voor het opstellen van het alcoholbeleid en het rookbeleid (accommodaties).   

In het sportseizoen 2021-2022 wordt bij negen sportverenigingen een nalevingsonderzoek alcoholverstrekking aan jongeren onder 18 jaar gehouden. We 

faciliteren deze sportverenigingen met advies en ondersteuning en/of workshops bij het implementeren van nieuw beleid.   

Het nalevingsonderzoek heeft twee rondes bij de sportverenigingen uitgevoerd. De resultaten zijn besproken met de sportverenigingen. In het najaar 2022 

vindt de derde ronde plaats.   

Stand van zaken 

Loopt 
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Vanuit het uitvoeringsprogramma In Control of Alcohol & Drugs zetten we in 2021 en 2022 in op: 

- Oudertolerantie en beïnvloeden 18-minners; 

- Weerbaarheid jongeren vergroten; 

- Eenduidig handhaven; 

- Aanpak drugsgebruik.  

Stand van zaken 

Loopt 

We gaan ons richten op ouders bij het inzetten van preventieve campagnes ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik. 

Met de uitvoering van In Control of Alcohol zetten we ook in op oudertolerantie. We sluiten aan bij nieuwe en bestaande en (landelijke) campagnes die gericht zijn op geen 

alcohol en niet roken. Deze campagnes hebben een verschillende boodschap en zijn bestemd voor verschillende doelgroepen. Campagnes zoals ‘Zien Drinken Doet Drinken’, 
‘Ouders durf nee te zeggen’ zijn gericht op ouders en andere volwassenen met als doel hen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de 

beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen. Daarnaast worden in 2021 en 2022 verschillende online preventieve voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders 

georganiseerd waarin zij tips en handvatten krijgen om met hun kinderen in gesprek te gaan over verschillende thema's. 

Er zijn aan ouders /opvoeders webinars aangeboden met verschillende thema's De belangstelling is heel goed. Het is anoniem en makkelijk inpasbaar in de agenda's van de 

ouders. Na afloop ontvangen de ouders een Q&A en zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Stand van zaken 

Loopt 

We gaan het risicobesef van de effecten van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren versterken door inzet van voorlichtingscampagnes op (sport)verenigingen, communicatiecampagnes en 

voorlichtingsprogramma’s op (middelbare) scholen.   

In het schooljaar 2021-2022 bieden we alle scholen advies, ondersteuning en (voorlichtings)materiaal aan zodat zij de rookvrije schoolomgeving kunnen opnemen in hun beleid.  

Er zijn bordjes en stoeptegels met rookvrije generatie die geplaatst worden nabij het schoolplein.  

Alle basisscholen in Koggenland zijn voorzien van advies en materialen "rookvrije generatie". Zij hebben tevens informatie ontvangen over een training stoppen met roken voor 

eigen medewerkers en informatie voor ouders / opvoeders en externen die de school bezoeken.   

Stand van zaken 

Afgerond 

Met de uitvoering van In Control of Alcohol & Drugs is een digitale interventiekaart beschikbaar waar inzetbare activiteiten voor alcohol- en drugspreventie op beschikbaar zijn. 

Deze interventiekaart is beschikbaar voor ouders/verzorgers, professionals, scholen, sportverenigingen en jongeren. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.   

De interventie kaart is beschikbaar op de website. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Zowel in 2021 als in 2022 informeren wij alle sportverenigingen over de verschillende (landelijke) campagnes en ondersteunen hen met advies, materiaal en een toolkit. De 

volgende campagnes worden onder andere aangeboden: 

- NIX 18, Wel zo sportief (steunt vrijwilligers in sportkantines bij naleven leeftijdsgrens alcohol); 

- NIX18 (een landelijke campagne die voorkomt dat jongeren onder de 18 roken en drinken); 

- Nix zonder ID (Steunt supermarkten bij naleven van de leeftijdsgrens alcohol).  

De sportverenigingen worden geinformeerd over de campagnes en ontvangen ondertsunend materiaal.  

Stand van zaken 

Loopt 
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Voortzetten van uitvoering geven aan plan van aanpak ‘Jeugd op straat in Koggenland’.  
 

Met de uitvoering van dit plan streven we twee doelstellingen na, namelijk 1. in een vroegtijdig stadium in contact komen met jongeren om eventuele problemen op 

verschillende gebieden zoals zorg, leerplicht, werk etcetera te voorkomen of hierbij te ondersteunen. 2. Daarnaast streven we naar het zoveel als mogelijk voorkomen en 

beperken van jeugdoverlast binnen de gemeente. 

Het ambulante jongerenwerk van Koggenland biedt jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en elkaar te ontmoeten. Het jongerenwerk wil ervoor zorgen 

dat jongeren hierdoor in beeld blijven, zich zodanig gedragen dat dit niet leidt tot overlast op straat en voorkomen dat jongeren uitvallen. Op basis van het aantal 

overlastmeldingen die afgelopen jaren zowel bij de politie als gemeente binnenkomen, blijkt de aanpak succesvol. 

 

Stand van zaken 

Loopt 
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ONTWIKKELLIJN 6 – EEN THUIS VOOR IEDEREEN 

Zo thuis mogelijk wonen: We willen zorg dragen voor onze inwoners zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en functioneren. 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

Eind 2021 onderzoeken we zowel lokaal als regionaal huisvestingsmogelijkheden voor complexere doelgroepen, of doelgroepen die tussen wal en schip vallen bij bestaande 

regelingen en voorzieningen. Hiermee willen we extra woonruimten creëren en slimmer omgaan met bestaand aanbod. 

Regionaal leveren we een bijdrage in de projecten die voortgekomen zijn uit de Blokhuis gelden, met als doel om dak- en thuisloosheid te verminderen door het realiseren van 

extra woonplekken met begeleiding. 

Het onderzoek naar de huisvestingsopgave lokaal is in concept, het onderzoeksbureau moet een aantal onderdelen verder uitwerken. Verwachting afronding is Q4 

Stand van zaken 

Loopt 

We blijven aandacht geven aan dementie en stimuleren activiteiten in de dorpen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers  

We staan jaarlijks stil bij de Wereld Alzheimer Dag en de dag van de Mantelzorg. Dit doen we onder andere door het organiseren van activiteiten en extra 

communicatie over deze onderwerpen. Dit heeft als doel om meer bewustwording te creëren bij inwoners en hen te wijzen op wat de gemeente of andere 

partijen voor hen kunnen betekenen. Daarnaast zet de gemeente in op het dementievriendelijk worden van andere bedrijven/organisaties in de gemeente. 

In 2022 is gestart met meer onder de aandacht brengen van dementie en mantelzorgers, is gestart met een dagactiviteit en in 2023 worden acties ondernomen 

in trainen van nieuwe medewerkers van de gemeente en vrijwilligers en ondernemers.  

Stand van zaken 

Loopt 

We stimuleren de samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.  

We hebben in het eerste kwartaal van 2022 een ondertekende samenwerkingsovereenkomst, zodat we regionaal blijven samenwerken in het kader van beschermd wonen. Door 

samen te blijven werken zorgen we voor voldoende en veelzijdig aanbod om inwoners van Westfriesland de ‘zorg (zo) dichtbij (als mogelijk)’ te bieden. Stand van zaken 

Afgerond 
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Naast regionale samenwerking is ook ingestoken op lokale samenwerking tussen zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en wijksteunpunten.  

 In 3 woon-zorg complexen zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over woningtoewijzing, verduidelijking in zorgmogelijkheden en activiteiten die worden gepland. In 2022 

is dit vastgelegd in convenanten en in informatieboekjes voor nieuwe huurders.  

 In 2021 is er een bijeenkomst geweest met de zorginstellingen en maatschappelijke organisaties werkzaam in Koggenland. Het effect van deze onderlinge samenwerking 

is het verbinden van de organisaties die elkaar kunnen versterken om kwetsbare inwoners beter te helpen en het verstrekken van informatie aan de verwijzers die in 

contact komen met deze doelgroep. 

 In 2022 starten we met een platformoverleg met de zorginstellingen, de maatschappelijke organisaties, verenigingen en woningcorporaties. De afdeling Beleid van 

Welzijn en Zorg start met een brainstormsessie om dit platform overleg op te zetten, rekening houdend met al bestaande overleggen en wat lokaal is en wat regionaal 

kan. In de loop van 2022 organiseren we minimaal 3 bijeenkomsten en versturen we alle partners van dit platform minimaal 4x een nieuwsbrief met lokale en regionale 

informatie over actuele zaken, regelingen, wetswijzigingen en activiteiten van deze partners. 

Gedeeltelijk afgerond. De convenanten met de woningcorporatie is nog in volle gang en is pas in 2023 afgerond. 

Stand van zaken 

Loopt 

We gaan in samenwerking met de afdeling Wonen & Ondernemen onderzoeken hoe we de taakstelling huisvesting vergunninghouders toekomstbestendig kunnen realiseren.  

Het college heeft op 5 oktober 2021 ingestemd met een aantal maatregelen om de taakstelling voor het jaar 2021 te gaan realiseren. In het 4e kwartaal van 2021 gaat de afdeling 

Welzijn & Zorg samen met de afdeling Wonen & Ondernemen deze maatregelen uitvoeren. Het gaat om de volgende maatregelen: 

- Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzoeken om aan Koggenland uitsluitend gezinnen van 3 tot maximaal 6 personen te koppelen;  

- Verzoek particuliere verhuurders binnen Koggenland om woningen beschikbaar te stellen voor huisvesten van vergunninghouders; 

- Verkoopbeleid Woningbedrijf aanpassen en de verkoop van huurwoningen voor het jaar 2021 stop te zetten (met uitzondering van de 16 zorgwoningen in de Berkenhof 

te Berkhout); 

- Onderzoek het (tijdelijk) huisvesten van woningzoekenden op de locaties van de huidige leegstaande scholen. 

Stand van zaken 

Afgerond 

Het evalueren van de in 2021 genomen maatregelen gebeurt in het eerste kwartaal van 2022 in samenwerking met de Afdeling Wonen & Ondernemen en het vaststellen van een 

plan van aanpak door het college voor het jaar 2022 gebeurt vóór 1 maart 2022. In het plan van aanpak staat de realisatie van de taakstelling voor het jaar 2022. De afdelingen 

informeren de gemeenteraad over het plan van aanpak. 

De uitvoering van het plan van aanpak vindt in het jaar 2022 plaats.  

Stand van zaken 

Afgerond 
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ONTWIKKELLIJN 7- ACTIEVE INWONERS 

Gezond en weerbaar: Zo thuis mogelijk wonen: We willen zorgdragen voor onze inwoners zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en functioneren. 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

We stimuleren inwoners en ondernemers een actievere rol te nemen in hun buurt. 

In 2021 zijn we gestart met gesprekken met Stichting Help een Handje uit Obdam en Vrijwilligerspunt. We gaan meer vervoerscoördinatoren en vrijwilligers voor vervoer 

werven. In 2022 is voor alle dorpen in het gemeentevrijwilligersvervoer geregeld voor mensen die niet zelf kunnen rijden naar bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of andere 

voorzieningen. 

Stand van zaken 

Afgerond 

In 2022 implementeren we ‘buurtverbinders’. Daarmee verhogen we de betrokkenheid/saamhorigheid in de buurten en brengen we inwoners vanuit diverse 
leeftijdscategorieën en mensen met een psychische en niet psychische kwetsbaarheid bij elkaar. Dit heeft als doel om uitsluiting te voorkomen van mensen die moeite 

hebben met participeren, veiligheidsgevoelens te verhogen en sociale inclusie te bevorderen.   

Het project is gestart, bijeenkomsten voor werving van buurtverbinders vinden plaats.  

Stand van zaken 

Loopt 

We activeren de samenwerking met maatschappelijke organisaties voor projecten gericht op zelfredzaamheid.  

In 2021 is gestart met bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties. In 2022 steken we in op verbeterde samenwerking op meerdere thema’s. Zelfredzaamheid 

vloeit voort uit deze thema’s. Verder geen acties in 2022. Stand van zaken 

Afgerond 

We ondersteunen inwoners die onvoldoende digitale vaardigheden hebben.  

Als onderdeel van het maatwerkschappelijk bibliotheekpakket van de bibliotheek is er doorlopend aandacht voor trends, ontwikkelingen, mogelijkheden en behoefte 

vanuit de samenleving. Jaarlijks komt dit als onderdeel van de prestatieafspraken met de bibliotheek aan de orde waarbij het totaalaanbod op het gebied van digitale 

vaardigheden toegankelijk moet zijn en voorzien in een behoefte van de doelgroep (inwoners). 

Een nieuw convenant bibliotheektwerk 2022-2025 is hiervoor in regionaal verband ondertekend.  

Stand van zaken 

Afgerond 

We bevorderen samenwerking tussen lokale partijen en ondersteunen hen door middel van publiciteit zodat inwoners op de hoogte zijn van activiteiten.  

RCO de Hoofdzaak en het GGZ vriendenhuis/inloop gaan starten met creative days per dec 2021. We onderzoeken in 2022 of er behoefte is aan een herstelwerkplaats en 

of een lokale aanbieder dit kan uitvoeren.  

Stand van zaken 

Afgerond 

Er komt een sociale kaart voor het zorgteam, wijkverpleegkundige, zorgaanbieders en andere belanghebbende. Deze kaart wordt ook verwerkt in de website. Stand van zaken 

Afgerond 
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ONTWIKKELLIJN 8 – (POSITIEVE) GEZONDHEID 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

Met ingang van 1 januari 2022 vindt er naar verwachting een wijziging in de Wet publieke gezondheid (Wpg) plaats. De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om 

zwangeren en gezinnen in kwetsbare situaties een prenataal huisbezoek door de JGZ (GGD HN) aan te bieden. Het is belangrijk om zwangeren en gezinnen in een zo vroeg 

mogelijk stadium te ondersteunen zodat het gezin waar een kindje op komst is met een goede start kan beginnen. 

Het prenataal huisbezoek is met ingan van juni opgestart. In oktober wordt de communicatie extern opgestart en de ketenpartners meegenomen in de communicatie.    

Stand van zaken 

Loopt 

In samenwerking met maatschappelijke organisaties, verenigingen en ketenpartners bieden we aan inwoners activiteiten aan in het kader van bewegen en gezonde voeding, 

zijn er online Webinars en is er voorlichtingsmateriaal etc.   

Stand van zaken 

Loopt 

Met ketenpartners delen we kennis en expertise die bij kan dragen aan een gezonde leefomgeving in de thuissituatie, op scholen, kinderopvang, sportverenigingen, de buurt 

etc. 

Stand van zaken 

Loopt 

We stimuleren bij alle inwoners bewegen en gezonde leefstijl in de leefomgeving, en in het bijzonder op school, op de kinderopvang, op de sportvereniging, in de speeltuin en in de thuissituatie.  

We faciliteren de thema campagnes van JOGG, Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst, in het onderwijs, op de kinderopvang en bij de sportverenigingen. We bieden vraag 

gestuurd advies en ondersteuning bij het opstellen van nieuw beleid over de gezonde leefomgeving waarin kinderen opgroeien.  
Stand van zaken 

Loopt 

We faciliteren advies en ondersteuning aan sportverenigingen voor het opstellen van een gezonde sportomgeving zoals gezonde kantine, alcoholbeleid en rookbeleid 

(accommodaties).  
Stand van zaken 

Loopt 

In het schooljaar 2021-2022 bieden we alle scholen advies, ondersteuning en (voorlichtings)materiaal aan zodat zij de rookvrije schoolomgeving kunnen opnemen in hun 

beleid.  Er zijn bordjes en stoeptegels met rookvrije generatie die geplaatst worden nabij het schoolplein. 
Stand van zaken 

Afgerond 

We gaan inzetten op een goede samenwerking tussen het medisch en sociaal domein.  

We faciliteren een symposium Kansrijke Start voor zowel ons Zorgteam als ketenpartners in het sociaal en medisch domein ter versterking van de samenwerking.  

 

Stand van zaken 

Afgerond 

We stimuleren de gezonde leefstijl extra in kwetsbare buurten, samen met de bewoners, bijvoorbeeld door het inrichten van veilige ontmoetingsplekken, groene zones, beweegvriendelijke en 

openbaar toegankelijke schoolpleinen en sportparken, fiets- en wandelpaden en (inclusieve) speelvoorzieningen. 
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In het voorjaar van 2022 wordt het kabouterpad geopend. We betrekken inwoners, die een lage sociaaleconomische status en jonge kinderen hebben, bij de uitvoering van 

het kabouterpad. 
Stand van zaken 

Afgerond 

We faciliteren interventies voor het versterken van vaardigheden om met mentale druk om te gaan en mentaal gezond te blijven.  

 

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de mentale weerbaarheid/gezondheid van jongeren. Om deze reden is het project ‘GGZ-expertise op het voortgezet 

onderwijs’ gedurende het schooljaar 2021/2022 voortgezet en uitgebreid tot 5 scholen. We bekostigen de kosten hiervan vanuit de coronamiddelen die de gemeente heeft 

ontvangen voor het bieden van mentale ondersteuning aan jeugdigen. Gedurende dit schooljaar gaan we in samenwerking met het onderwijs kijken naar het structureel 

borgen van dit project en mogelijk regionaal verder uit breiden. 

Stand van zaken 

Afgerond 

In 2021 en in 2022 zetten we in op JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Met verschillende (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en andere ketenpartners wordt 

samengewerkt. Het uitvoeringsprogramma is gericht op het creëren van een gezonde omgeving waarbij gezonde voeding, meer bewegen, voldoende ontspanning en slaap 

normaal wordt voor kinderen en jongeren. Er is een duidelijke aanpak. We faciliteren interventies en zetten in op preventie. Scholen, kinderopvang en gastouders zijn 

geïnformeerd over subsidies en het ondersteuningsaanbod zoals schoolfruit, koken met de klas, moestuinieren, beweegvriendelijke pleinen en Drinkwatercampagnes. 

Pedagogisch medewerkers zijn geïnformeerd over gezonde tussendoortjes. Er zijn Webinars georganiseerd voor ouders/verzorgers.  

Stand van zaken 

Loopt 

Vanuit het programma In Control of Alcohol & Drugs en de JGZ 12+ worden aan jongeren op de middelbare scholen verschillende weerbaarheidstrainingen aangeboden zoals: 

- Jezelf blijven in de groep (Voorlichting voor jongeren over groepsdruk en de gevaren); 

- Jongerenvoorstelling Hot Spot (een voorlichting over nee zeggen tegen alcohol en drugs, ook als de rest ja zegt); 

- Over de Streep (met over de streep leren leerlingen elkaar beter kennen op persoonlijk vlak); 
- Frisse Start (een programma dat zowel kinderen en ouderen helpt met de overgang naar VO, hierbij wordt ook aandacht besteed aan de negatieve sociale norm 

rondom middelen gebruik); 

- Je Brein de Baas (geeft uitleg hoe je brein reageert op stress, bij een black-out, bij angst).  

Stand van zaken 

Loopt 

In 2021 is het Lokaal Preventieakkoord "Koggenland vaart wel bij Gezondheid" opgesteld. Samen met maatschappelijke organisaties en ketenpartners is een 

uitvoeringsprogramma opgesteld (2021 t/m 2023) voor een rookvrije generatie, minder alcoholgebruik en minder overgewicht.  In 2021 en 2022 is Stoptober en IkPas (een 

campagne die mensen aanspoort om, vooral in de maand januari, geen alcohol te drinken) uitgevoerd, wordt ingezet op meer bewegen bij de kinderopvang en is er publiek 

private samenwerking die bijdraagt aan de gezonde leefstijl van inwoners. 

 

 Stand van zaken 

Loopt 

We gaan Stichting Sportraad Koggenland ondersteunen bij de uitvoering van het lokaal sportakkoord.  

We gaan het lokaal preventieakkoord breder inzetbaar maken als onderdeel van het lokaal sportakkoord.  
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Het sportakkoord krijgt vanuit dezelfde organisatievorm een tweelingbroer in de vorm van het Preventieakkoord. Het preventieakkoord wordt op 29 oktober 2021 

gepresenteerd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat beide akkoorden samensmelten tot een Koggenlands Vitaliteitsakkoord. De Sportraad en de gemeente verdelen de 

uitvoeringsgelden die bij het Preventieakkoord horen. Alle aanvragen komen binnen bij de sportraad die vervolgens deze bij de gemeente of bij zichzelf onderbrengt.  

Stand van zaken 

Loopt 

 

ONTWIKKELLIJN 9 - GEHOORD WORDEN 

Inspanningen 2021 & 2022; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand van zaken 

We communiceren met inwoners in leesbaar en begrijpelijk Nederlands (B1 taalniveau).  

In de aanpak van Laaggeletterdheid is er aandacht voor goede, begrijpelijke communicatie. Hierbij is het van belang dat er tools beschikbaar komen voor organisaties. Deze tools 

helpen met het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook het verwijzen naar de juiste begeleiding is hierdoor beter mogelijk.  
Stand van zaken 

Afgerond 

We onderzoeken op welke wijze inwonerparticipatie (zoals het inwonerpanel Koggenland Spreekt) binnen het sociaal domein nog beter kan worden vormgegeven.  

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde raadsopdracht (5 juli 21) volgt eind 2021 een uitgewerkte beleidsnotitie “doorontwikkeling Participatie”. De beleidsnotitie 

voorziet in een verdieping van bestaande participatie-instrumenten; uitwerking van het Uitdaagrecht; participatie binnen de Omgevingswet (invoering 1-7-22) en een nieuwe 

verordening die de bestaande inspraakverordening vervangt. 

Stand van zaken 

Afgerond 

De beleidsnotitie en de nieuwe verordening wordt eind 2021, begin 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het resultaat is dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties meer betrokken zijn bij de totstandkoming van beleid en plannen. Verder geven we invulling aan de wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet vereist.  
Stand van zaken 

Afgerond 

We geven nog meer bekendheid aan de mogelijkheden van cliëntondersteuning.  

In 2022 gaan we samen met de aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekendheid geven aan het krijgen van cliëntondersteuning. Dit doen we door meer te 

communiceren hierover richting inwoners. Ook nodigen we de verschillende cliëntondersteuners uit op het gemeentehuis voor een laagdrempelige inloop voor inwoners. De 

cliëntondersteunersinloop te laten houden op het gemeentehuis bevordert ook het contact tussen het Zorgteam en de cliëntondersteuners. 

Stand van zaken 

Loopt 
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