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Inleiding 

Het uitvoeringsplan is onderdeel van het Beleidsplan Sociaal Domein 2021 – 2024 ‘Krachtig verder!’. In het beleidsplan is benoemd aan welke doelstellingen en 
beleidskaders we gaan werken. Het beleidsplan is opgebouwd uit vier maatschappelijke effecten, waarin negen ontwikkellijnen zijn ondergebracht.  

Voor u ligt het uitvoeringsplan voor 2023 & 2024, waarin opgenomen staat welke acties we ondernemen om te streven naar een optimale uitvoering van de 

ontwikkellijnen. Ook zijn de doelstellingen vanuit het college uitvoeringsprogramma 2022-2026 opgenomen in dit plan.  

De verbinding met het beleidsplan is zichtbaar gemaakt door in het uitvoeringsplan vast te houden aan de vier maatschappelijke effecten en de negen ontwikkellijnen: 

Meedoen 

1. Iedereen doet mee; 

2. Zorgteam Koggenland; 

Omzien naar elkaar 

3. Leefbare dorpen; 

4. Ondersteuning op maat; 

5. Sociale Veiligheid; 

Zo thuis mogelijk wonen 

6. Een thuis voor iedereen; 

Gezond en weerbaar 

7. Actieve inwoners; 

8. (Positieve) gezondheid; 

9. Gehoord worden. 

In 2021 hebben we gekozen voor een format dat dwingt tot focus en bondigheid. De ontwikkellijnen zijn weergegeven in een tabel en gemakkelijk te herkennen. Het heeft 

daardoor een overzichtelijke structuur die de leesbaarheid ten goede komt. Datzelfde format hanteren we voor 2023 en 2024.  

Het beleidsplan beslaat de jaren 2021 tot en met 2024. Het uitvoeringsplan is geen herhaling van het beleidsplan, maar formuleert duidelijk en concreet welke 

inspanningen we gaan doen om de beoogde effecten te realiseren.  
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Legenda 

De tabellen in dit uitvoeringsplan zijn als volgt opgebouwd:  

 Kolom 1 (verticaal): Ontwikkellijnen; deze zijn vastgelegd in ‘Krachtig verder!’ Beleidsplan sociaal domein Koggenland 2021 – 2024.  

 Kolom 2: Inspanningen 2023 en 2024; wat doen we in 2023 en 2024 voor de realisatie van het betreffende beoogde resultaat.  

 Kolom 3: Stand van zaken. Het grijze vlakje laat zien wat de status is van een bepaalde actie. 

Op de volgende pagina staat een visuele weergave van de legenda. 
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De lichtblauwe balken zijn de 

inspanning die we gaan 

leveren om het beoogde 

effect te bereiken. 

De witte balken, onder de 

lichtblauwe, geven een 

verdere toelichting op de 

inspanning met concrete 

acties. 

De stand van zaken: 

Afgerond, in gang, niet aan 

begonnen 

Legenda: 

- De lichtblauwe balken laten een inspanning zien. 

- In de witten balken daaronder staan de concrete acties van het 

uitvoeringsplan. 

o Bij één beoogd effect kunnen dus meerdere 

inspanningen horen.  
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 Inspanningen 2023 & 2024; wat doen we om de beoogde effecten te realiseren? Stand v zaken 

 

1. Meedoen 
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Hogere deelname aan peuterspeelzalen om daarmee voor een zo groot mogelijke doelgroep een goede voorbereiding op het basisonderwijs mogelijk te maken. 

Jonge ouders informeren en stimuleren door inzet op een actieve toeleiding vanuit het consultatiebureau richting het voorschoolse veld waarbij ouders worden meegenomen in 

de mogelijkheden ter ondersteuning in de ontwikkeling van hun kind. 

Versterken van het sociale netwerk van jongeren. 

Gesprekken met jongerenwerkers. Nog niet gestart 

Het opzetten van een jongerenraad. Nog niet gestart 

Lokale bedrijven stimuleren stageplekken beschikbaar te stellen. Nog niet gestart 

Bijdragen aan huisvesting en integratie statushouders en vluchtelingen. 

Zorgen voor huisvesting (voor statushouders) op basis van de landelijke normen. Nog niet gestart 

Zolang als nodig is opvang van Oekraïners. Nog niet gestart 

Voorkomen dat kinderen niet mee kunnen doen vanwege armoede. 

We blijven het Kinderkoggenfonds handhaven. Nog niet gestart 

Nog meer kinderen en jongeren mee laten doen aan huttendorp en ander evenementen. 

In gesprek met de organisatoren om hulpbehoefte te inventariseren Nog niet gestart 

Onderzoek tweede wijkleercentrum voor zorg en techniek  

In de loop van 2023 worden mogelijkheden onderzocht voor het uitbreiden van het wijkleercentrum. Nog niet gestart 

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.  

We zijn in 2022 begonnen met een regionaal onderzoek in 2022 met als thema 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. De afronding van dit 

onderzoek vindt plaats in 2023. 



6 

 

In 2023 en 2024 bundelen we de uitkomsten van diverse onderzoeken (lokaal en regionaal) en onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om meer passende 

huisvesting te creëren voor kwetsbare doelgroepen.  

Loopt 

We evalueren de huidige Toekomstvisie kwetsbare inwoners en deze evaluatie zal als basis gebruikt worden voor het opstellen van een nieuw regionaal 

meerjaren beleidsplan kwetsbare inwoners.  

Nog niet gestart 

Met het opstellen van een nieuw beleidsplan kwetsbare inwoners starten we in 2023, na het afronden van de evaluatie. Voor de inhoud van dit nieuwe 

beleidsplan gebruiken we: 

• Uitkomsten evaluatie Toekomstvisie 

• Recente landelijke ontwikkelingen (o.a. de Norm voor Opdrachtgeverschap, doordecentralisatie) 

• Input uit de Westfriese coalitieakkoorden, van raadsleden, beleidsmedewerkers en bestuurders 

•   Input van zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners (cliëntorganisaties, adviesraden, woningcorporaties, zorgverzekeraars, wijk- en   

gebiedsteams). 

Nog niet gestart 

We onderzoeken in samenwerking met OOV en aanbieders 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. 
Nog niet gestart 

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

In 2022 hebben we de wijksteunpunten en verenigingen gestimuleerd activiteiten op te zetten gericht op sociale interactie tussen jong en oud. Met als doel 

om ze met elkaar in contact te brengen en te starten met bewustwordingsgesprekken en verbindingen maken om te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe 

vormen van activiteiten. Dit loopt door in 2023 

Loopt 

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

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. 

Er wordt verder vormgegeven 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. In 2023 worden de doe-teams hierbij betrokken. 

Loopt 

We stimuleren ontmoetingen  

We gaan de sociale cohesie bevorderen door een programma op te zetten met als doel om: ontmoetingen te stimuleren, aandacht te hebben voor het tegen 

gaan van stigma, aan het werk te gaan met mijnbuurtje en buurtverbinders, sociale interactie bevorderen tussen verschillende leeftijdsgroepen, eventueel 

eigen kracht conferenties in te zetten.  

Een verwacht effect is het beperken van eenzaamheid. 

Loopt 
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In 2023 wordt de kerkenvisie vastgesteld waarin ook aandacht is voor de sociale rol van betekenis van kerken  Nog niet gestart 

Ontwikkelen missie en visie op de toekomst van ontmoetingsplekken in de dorpen. Nog niet gestart 

Bibliotheken openhouden en ontwikkelen naar ontmoetingsplek. Nog niet gestart 

Het tegengaan van laaggeletterdheid.  

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

Als onderdeel hiervan is er ambtelijk in het 4e kwartaal 2022 een start gemaakt met: 

 De uitwerking van de beheersmaatregelen voor een structurele begroting vanaf 2024; 

 Het opstellen van een regionaal en lokaal uitvoeringsplan 2023; 

Het opstellen van een communicatieplan. 

 Nog niet gestart 

 We gaan verder met het stimuleren van lezen en leesplezier ter voorkoming van taalachterstand door inzet van de bibliotheek op de basisschool en 

door inzet van de bibliotheek als ontmoetingsplek voor een leven lang leren 

Loopt 

 

 

Behalen van de beleidsdoelstellingen vanuit het regionale beleidskader “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren”.                                                                                    
Gedurende de gehele periode 2023/2024 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 

Loopt 

Inzetten op preventie van schulden. 

We pakken (dreigende) armoede en schulden integraal op en gaan aanvullende mogelijkheden verkennen, naast de al bestaande regelingen en 

tegemoetkomingen, om (verdere) financiële problemen bij onze inwoners en ondernemers te bestrijden. 

Loopt 

In 2023 en 2024 worden aan de hand van het vastgestelde lokale uitvoeringsplan schuldhulpverlening acties in het kader van preventie van schulden 

uitgevoerd. Acties zijn onder andere: 

- Een actuele website waarop de informatie makkelijk vindbaar is én te begrijpen. 

- Aandacht voor bijzondere doelgroepen (zorgmijders, statushouders, ouderen, jongeren) 

- Preventie voor ondernemers. 

Nog niet gestart 
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In 2023 ontwikkelen we een plan van aanpak om de minimaregelingen meer en actiever onder de aandacht te brengen bij onze inwoners, zodat ook de 

mensen die recht hebben op de minimaregelingen, maar daar nog geen gebruik van maken, ons weten te vinden. 

Nog niet gestart 

Verdere inzet op vroeg signalering. 

In samenwerking met communicatie wordt eens per kwartaal een communicatiebericht over vroeg signalering gepubliceerd. Dit communicatiebericht heeft 

als doel om de vroeg signalering 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.  

Nog niet gestart 

Uitbreiden van het aantal vastenlasten partijen via het landelijk convenant Vroeg signalering waarmee we afspraken maken om betaalachterstanden te 

ontvangen.  

Hierbij hoort ook: Bij 2 maanden huurachterstand bij het woningbedrijf, de schuldenpositie nagaan. Een actie die al in gang is gezet door de collega’s van het 
woningbedrijf in samenwerking met het 

Nog niet gestart 

Voorlichting over armoede en schulden en bespreekbaar maken op scholen 

In het lokale uitvoeringsplan schuldhulpverlening is opgenomen dat in 2024 in overleg met de basisscholen wordt gekeken of en hoe de gemeente kan 

bijdrage aan financiële educatie en het bespreekbaar maken van armoede in de klas.  

Nog niet gestart 

Een samenleving waarin elke inwoner de mogelijkheid heeft om zelfstandig en gelijkwaardig mee te kunnen doen. 

Een lokale inclusieagenda opstellen en regionaal samenwerken aan een inclusieagenda waar mogelijk. Deze inclusie agenda wordt opgesteld in 

samenwerking met de inwoners van gemeente Koggenland en is voornamelijk gericht op fysieke toegankelijkheid. 

 

Nog niet gestart 

De medewerkers van het Zorgteam Koggenland zijn goed geschoold en houden hun kennis actueel. 

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. 

Nog niet gestart 

De medewerkers van het Zorgteam ontvangen jaarlijks de rapporten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo. Op basis van de uitkomsten van de 

onderzoeken wordt in samenwerking met het Zorgteam vorm gegeven aan eventuele verbeterpunten.  

Nog niet gestart 
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We verbeteren de begeleiding en inzetbaarheid van vrijwilligers.  

Medio 2023 eindigt de huidige samenwerking met de twee vrijwilligersorganisaties die binnen Koggenland verantwoordelijk zijn voor de inzet en begeleiding 

van vrijwilligers van rechtswege.  

- Samen met deze organisaties evalueren we de behaalde resultaten (voorjaar 2023); 

- We formuleren verbeterpunten voor de toekomst die in de volgende periode onderdeel uitmaken van de werkzaamheden; 

We bepalen bij welke organisatie(s) we vanaf eind september de werkzaamheden voor de begeleiding en inzet van vrijwilligers beleggen 

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

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 implementatie van de onderwijszorgarrangementen. 

Nog niet gestart 

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

Met de middelen vanuit het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) richten wij ons in de gemeente Koggenland met name op een goede 

voorbereiding op de basisschool in de voorschoolse periode om zo een optimaal mogelijke doorgaande lijn en verloop van de basisschoolperiode voor alle 

kinderen in Koggenland mogelijk te maken. Het is hierbij van groot belang dat onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd zodat kan 

worden ingezet op preventie om vaak (duurdere) zorg op latere leeftijd te voorkomen.  

Nog niet gestart 

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. We blijven uitvoering geven aan het regionale bestedingsplan NPO.  

Nog niet gestart 

Aanvullend op het regionale bestedingsplan zijn we na overeenstemming over het lokale bestedingsplan NPO met ingang van het schooljaar 2022/2023 gestart 

met de uitvoering van genoemd plan in samenwerking met de betrokken partners. De besteding van de middelen vanuit het NPO loopt tot einde schooljaar 

2024/2025. De plannen richten zich lokaal en regionaal met name op ontmoeten, bewegen, verstevigen zorg-/ondersteuningsstructuur, intensiveren 

preventieactiviteiten en ondersteuning aan leerlingen. 

Nog niet gestart 

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 Obdam. Ook in 2023 blijven we deze werkwijze voortzetten.  

Nog niet gestart 
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Minder kinderen in specialistische jeugdhulp 

Inzetten op preventie met als doel dat minder kinderen in de jeugdhulp terecht komen. Een voorbeeld hiervan is voorzetting van het project Buurtgezinnen per 

1 januari 2023.  

Nog niet gestart 

Zorgen voor goede integrale samenwerking en vroeg signalering. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre het eigen netwerk van ouders kan worden ingezet.  Nog niet gestart 

Beheersmaatregelen blijven onderzoeken door te leren van de eigen situatie en van andere gemeenten  Nog niet gestart 

Verbeteren proces en financiën WMO 

Beheersmaatregelen (overwegen inkomenstoets en/of budgetplafond), in ieder geval voor kosten huishoudelijke hulp. 

Bij het traject voor de aanbesteding van nieuwe Wmo overeenkomsten wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen op het gebied van beheersen van 

kosten voor de huishoudelijke hulp. 

Nog niet gestart 

 

 

2. Omzien naar elkaar 
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We gaan de verbinding tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs verder optimaliseren. 

Met behoud en verdere professionalisering van het regionale Kennisplatform aansluiting jeugd/passend onderwijs geven wij invulling aan genoemde 

verbinding op regionaal en lokaal niveau. In de uitvoering is daar de werkwijze en de daarmee samenhangende afspraken OZA, zoals vastgelegd in de 

Handreiking en afwegingskader Onderwijszorgarrangementen West-Friesland, een goed en werkbaar voorbeeld van.  Verdere implementatie van het OZA 

blijft onder de aandacht in samenwerking met het Zorgteam Koggenland en het onderwijs. Bestuurlijke afstemming over deze initiatieven vinden plaats in het 

REA (regionaal educatieve agenda). 

Nog niet gestart 

We willen het ‘’thuis nabij’’ aanbod voor opvang en aanbod en onderwijs behouden en samenwerking op inhoud en in gebouw (integraal kind centrum) verder 

optimaliseren. 

Behoud van alle scholen en peuterspeelzalen 

Met het IHP (integraal huisvestingsplan) primair onderwijs van de gemeente Koggenland 2022-2038 is, in samenwerking met de schoolbesturen, een 

duurzame visie opgesteld op onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs. Op deze manier wordt invulling gegeven aan goed huismeesterschap waarbij 

leerlingen binnen de gemeente Koggenland gehuisvest zijn en blijven in kwalitatief goede schoolgebouwen en waar in samenwerking met andere onderwijs-

gerelateerde voorzieningen een optimaal aanbod kan worden gerealiseerd ter ondersteuning van een goede doorgaande lijn voor ieder kind in de leeftijd van 

0 tot 12 jaar.  

Nog niet gestart 
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Behoud van alle kermissen. 

 Lokale evenementen en kermissen faciliteren en helpen 

 Jaarlijkse overleg met organisatoren om regels uit te leggen 

 1 contactpersoon vanuit de overheid 

 Controles zo veel mogelijk in 1 keer 

 Waar mogelijk werken met meerjaren vergunningen 

 

Nog niet gestart 

In stand houden cultureel erfgoed en culturele voorzieningen 

We stimuleren met subsidies muziekonderwijs, cultuureducatie en kennismaking met kunstdisciplines op school en muziekles na schooltijd. Nog niet gestart 

De beleving van kunst en cultuur gaan we actief stimuleren. Nog niet gestart 

Historische verenigingen koesteren. Nog niet gestart 

We formuleren een visie op het gebied van kunst en cultuur in Koggenland en werken dit uit in een nota kunst- en cultuur. Nog niet gestart 

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

Als onderdeel van het lokale bestedingsplan is in het najaar gestart met de verdere uitrol van de Logopedische screening op de overige basisscholen in de 

gemeente Koggenland. Daarnaast starten we in het voorjaar van 2023  met een actieve interventie vanuit de Westfriese Bibliotheek gericht op lees- en 

taalbevordering op school voor groep 1 tot en met 8 waarbij ook zal worden ingezet op een structurele samenwerking met de Westfriese Bibliotheek in de 

toekomst. 

 Uitvoering o.b.v. bestedingsplan gedurende de looptijd NPO-schooljaar 2024/2025 en borgen op school(bestuurlijk) niveau. 

Nog niet gestart 

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

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. 

Nog niet gestart 

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.  

Loopt 
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Ieder gezin één regisseur als aanspreekpunt 

Afspraken met zorgorganisaties voor goede afspraken over thuis wonen, tijdige opvang, medische thuiszorg en huishoudelijke en persoonlijke thuishulp. Nog niet gestart 

Verlengde pleegzorg tot 23 jaar. Nog niet gestart 

De landelijke en bovenregionale ontwikkelingen op het gebied van specialistische jeugdzorg blijven volgen en uitvoering aan geven. 

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 plan ‘Thuis voor Noordje’ 

- de nieuwe inkoop van Jeugdzorg Plus  

- integratie van de Integrale Crisisdienst Jeugd met de diensten van Veilig Thuis die hiermee onder de gemeenschappelijke regeling van de GGD Hollands 

Noorden komt te vallen.  

- vervolg geven aan Interbestuurlijk Toezicht op de jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) 

- na vaststelling van regionale beleidskader jeugdzorg in december 2022 uitvoering geven aan het uitvoeringsplan 2023-2024   

- uitvoering geven aan de Hervormingsagenda Jeugd.  

Loopt 

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

actualiseren.  

In 2023 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 wordt gekeken naar de ingevoerde Wet Open Overheid.  

Loopt 

Voorbereiding inkoop Wmo en jeugdhulp 

De huidige contracten voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp lopen af op 31 december 2023. De komende periode gaan we door 

met de voorbereidingen van de nieuwe inkoop. Deze inspanningen moeten resulteren in nieuwe contracten. Een aantal van de contracten wordt verlengd en 

een deel wordt opnieuw ingekocht.  

Nog niet gestart 

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

 

Met ingang van 1 januari 2023 zetten we het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs de komende jaren voort zoals is vastgelegd in het 

nieuwe convenant.  

Loopt 

In 2023 gaat een nieuwe overeenkomst voor het leerlingen-/jeugdzorg- en doelgroepenvervoer in. 
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Vanaf januari 2023 tot augustus 2023 wordt in samenwerking met de vervoerder en de uitvoering gewerkt aan de implementatie van de nieuwe 

vervoersovereenkomst voor het leerlingen-/jeugdzorg- en doelgroepenvervoer. 

Loopt 

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. 

Loopt 
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Verder optimaliseren van samenwerking met Veilig Thuis (VT). 

Op grond van de in 2020 regionaal vastgestelde visie Huiselijk Geweld werd eind 2021 het regionale uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2022 hebben we 

dat vertaald en aangepast naar de lokale Koggenlandse situatie. In dit uitvoeringsprogramma staan de activiteiten vermeld die bijdragen tot een verbeterde 

samenwerking tussen de ketenpartners.  

Loopt 

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

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

alcoholverstrekking aan jongeren onder 18 jaar is in het 4e kwartaal van 2022 afgerond. De gemeente gaat samen met de Sportraad, GGD Hollands Noorden 

en Brijder Jeugd in overleg over de opvolging van dit nalevingsonderzoek. Dit wordt in 1e kwartaal 2023 uitgewerkt.   

 

Loopt 

In 2023 wordt een nieuw regioplan Westfriesland “In Control Of Alcohol & Drugs 2023 – 2026” vastgesteld. Hiervoor is het vorige regioplan Westfriesland 

geëvalueerd en is input opgehaald tijdens een werkconferentie voor bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals in het netwerk rondom jongeren. 

 

De concept denkrichtingen voor de periode 2023 – 2026 zijn: 

1. Hoe kunnen we alcohol- en drugsgebruik onder jongeren voorkomen? 

2. Hoe zorgen we bij ouders en opvoeders voor meer kennis en inzicht over alcohol- en drugsgebruik door jongeren? 

3. Hoe zorgen we voor meer bewustwording in de sociale leefomgeving van jongeren? 

4. Hoe zorgen we voor weerbare jongeren en hun ouders/opvoeders? 

5. Hoe creëren we een eenduidige en werkbare handhaving vanuit de gemeenten? 

6. Regionale samenwerking jongerenwerkers 

Nog niet gestart 

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 2023 en in 2024 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).  

Loopt 
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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 & Drugs’ zetten we ook in op meer kennis en inzicht bij ouders/opvoeders over alcohol- en drugsgebruik door 

jongeren om beter grenzen te kunnen stellen.  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. Daarnaast worden in 2023 en 2024 

verschillende online preventieve voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd waarin zij tips en handvatten krijgen zodat ouders /opvoeders 

grenzen stellen en met hun kinderen in gesprek gaan over verschillende thema's. 

Loopt 

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, et cetera 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 waardoor 

jongeren in beeld blijven, zich zodanig gedragen dat dit niet leidt tot overlast op straat en voorkomen wordt dat jongeren uitvallen.  

Loopt 

Meer inwoners psychische weerbaar maken; specifiek de doelgroep tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. 

Voldoende fysieke en sociale voorzieningen in de buurt, die voor iedereen laagdrempelig toegankelijk zijn. 

- Samenwerking met de vrijwillige besturen in de ontwikkeling van de visie van de wijksteunpunten naar een buurt gerichte functie in de wijk. 

- Bekendheid geven aan de sociale kaart, actueel houden van sociale voorzieningen 

 Nog niet gestart 

 

 

3. Zo thuis mogelijk wonen 
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Inwoners van Koggenland voelen zich veilig in hun huis en zijn op de hoogte van de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. 

Voortzetten van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Nog niet gestart 

Onderzoeken van de toegevoegde waarde om wel of niet aan te aansluiten bij de bewustwordingscampagne Lekker blijven Wonen.  Nog niet gestart 

Valpreventie in de andere kernen aanbieden waar de cursus nog niet is aangeboden.  Nog niet gestart 

Stimuleren initiatief voor opvolging na de In Balans (valpreventie) cursus voor deelnemers en niet-deelnemers.  Nog niet gestart 
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In combinatie met de Veiligheidsregio en OOV-opvolging geven aan brandveiligheid.  Nog niet gestart 

We ondersteunen initiatieven in technologische aanpassingen, zoals Domotica.  
Nog niet gestart 

We stimuleren de samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. 

We willen samenwerking bevorderen wanneer er sprake is van casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. Dit werken we verder uit in een plan van 

aanpak hoe we deze rol vormgeven. 

Nog niet gestart 

We starten een overleg tussen de zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en de gemeente. Dit wordt een onderdeel van het integrale beleidsplan 

ouderenbeleid. 

Nog niet gestart 

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

In juli 2023 start de evaluatie van de pilot Onvergetelijke Ontmoetingen en wordt besloten of wordt doorgegaan/stoppen/uitbreiden. Nog niet gestart 

We schrijven een actieplan om een dementievriendelijke gemeente opnieuw onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers, inwoners en 

ondernemers. 

Nog niet gestart 

Ontwikkelen integraal ouderenbeleid, met als doel om een fijne gemeente te zijn om in op te groeien en oud te worden. 

In 2023    

- Kennis en ervaring senioren benutten: netwerkbijeenkomsten met ouderenbonden, wijksteunpunten, GGD, andere gemeenten en instanties 

voor opstellen ouderenbeleid; 

- Onderzoek naar opstarten huisbezoek ouderen door vrijwilligers; 

- Onderzoek huidige situatie. Hiervoor wordt gesproken met ouderen en kinderen en onderzoek gedaan via Koggenland Spreekt; 

- Analyse maken van actuele en toekomstige problemen voor gemeente Koggenland; 

- Raakvlakken met andere beleidsthema’s ophalen; 
- Prioriteiten bepalen op basis van de gegevens uit deze analyses; 

- Ouderenbeleid schrijven. 

Nog niet gestart 

 

Woonbehoefte in kaart brengen en onderbouwen met cijfers. Nog niet gestart 

Uitvoering geven aan ouderenbeleid (2024) 

- Samenwerken met ouderenbonden, wijksteunpunten, GGD en instanties voor uitvoeren ouderenbeleid; 

- Activiteiten opstarten die voortvloeien uit het ouderenbeleid al dan niet samen met opbouwwerker en gebiedsregisseur. 

Nog niet gestart 

Ontwikkeling woonzorgzones en deze faciliteren en stimuleren 

Woonzorganalyse laten uitvoeren naar behoeften en voorzieningen, per dorp als basis voor een woonzorgvisie Nog niet gestart 
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4. Gezond en weerbaar 

O
n

tw
ik

k
e

llijn
 7

 –
 A

ctie
v

e
 in

w
o

n
e

rs 

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

In 2023 gaan we aan de slag met ‘mijn buurtje’/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.   

Loopt 

Inwoners zijn vitaal, door gezond eten, bewegen en sporten. 

Vanuit het Preventieakkoord (en Sportakkoord bij verlenging in 2023) faciliteren wij activiteiten en campagnes zodat inwoners gestimuleerd worden om 

gezond te leven met aandacht voor voldoende beweging en gezonde voeding.    

Nog niet gestart 

We ondersteunen inwoners die onvoldoende digitale vaardigheden hebben. 

Zichtbaar maken wat de bibliotheek en vrijwilligers kunnen betekenen voor inwoners in digitaal vaardig worden.  Nog niet gestart 
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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.  

Loopt 

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

rookbeleid (accommodaties).  

Loopt 

We faciliteren advies en ondersteuning aan sportverenigingen voor het opstellen en het uitvoeren van het rookbeleid (accommodaties). 

We faciliteren de sportverenigingen met advies, ondersteuning en een bijdrage om de accommodatie rookvrij te maken. Dit wordt uitgevoerd door TeamFit 

(onderdeel JOGG) en sportraad.  

Nog niet gestart 

We gaan zienswijze afgeven op P&C documenten van de GGD Hollands Noorden van de GR GGD HN. 

We werken integraal samen waar dat kan, in de geest van de Omgevingswet 

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

Het netwerk rondom het sociale en medisch domein wordt in kaart gebracht, zodat bij signaleerders, verwijzers en de lokale toegang helder is welke rol, 

taak en verantwoordelijkheden wie heeft. In 2023 wordt een lokale coalitie gevormd.  

Loopt 
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 We gaan preventief en vroegtijdig van start met de aanpak van gezondheidsachterstanden. 

In 2023 en in 2024 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 worden geïnformeerd over subsidies en het ondersteuningsaanbod zoals schoolfruit, koken met de 

klas, moestuinieren, beweegvriendelijke pleinen en Drinkwatercampagnes. De samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg wordt geïntensiveerd, 

aangezien zij een signalerende taak hebben en veel kinderen zien.  Er worden webinars georganiseerd voor ouders/opvoeders.  

Loopt 

Rookvrij maken van de samenleving, beperken alcohol en drugs, voorkomen van overgewicht 

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); 

- 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).  

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 2023 wordt onder 

andere IkPas (een campagne die mensen aanspoort om, vooral in de maand januari, geen alcohol te drinken) uitgevoerd, tevens wordt ingezet op meer 

bewegen bij de kinderopvang en is er publiek private samenwerking die bijdraagt aan de gezonde leefstijl van inwoners. 

Loopt 

Jaarlijks meedoen met nationale sportweek van NOC*NSF. 
Nog niet gestart 

Behoefte onderzoek (kinder) moutainbikeparcours in Obdam en bij gebleken behoefte locatie onderzoek. Nog niet gestart 

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

Samen met de Sportraad ontwikkelen we integraal sport- en beweegbeleid. Nog niet gestart 

We onderzoek of en waar tennisverenigingen enkele padelbanen kunnen realiseren. Nog niet gestart 

We onderzoeken de rol van de Sportraad bij verzekering vrijwilligers tegen aansprakelijkheid. Nog niet gestart 

We trekken samen op met de Sportraad om sportaanbieders te ondersteunen. Nog niet gestart 

We gaan het lokaal preventieakkoord breder inzetbaar maken als onderdeel van het lokaal sportakkoord.  
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Naast het sportakkoord is er ook het preventieakkoord. Het preventieakkoord loopt door in 2023. Planning is om beide akkoorden samen te smelten tot 

het vitaliteitsakkoord. Vanaf 2023 worden de losse regelingen samengevoegd /gebundeld in één BREDE SPUK regeling. Om een beroep te doen op deze 

financiële middelen voor 2023 moeten we een aanvraag bij het Rijk indienen. Er zijn 15 thema’s op het gebied van gezondheidsbevordering, sport- en 

beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat meerdere akkoorden samen te smelten tot een Koggenlands Vitaliteitsakkoord. De aanvraag van de andere akkoorden 

worden nader bepaald.   

Loopt 

Voor alle kinderen is op loopafstand een speelmogelijkheid.  

We ontwikkelen een integraal speel(tuinen)beleid in 2024. Nog niet gestart 

Het behoud van schoolzwemmen. 
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We geven nog meer bekendheid aan de mogelijkheden van cliëntondersteuning.  

In 2023 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 cliëntondersteuners inloop te laten houden op het gemeentehuis bevordert ook het contact tussen het 

Zorgteam en de cliëntondersteuners.  

Nog niet gestart 

 


