BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 2 JUNI 2020

Aanwezig:
Afwezig:

Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Luyckx, Struijlaart en Heutink-Wenderich, secretaris van den Bergh en locosecretaris Dekker

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Wordt vastgesteld.

College

Besluitenlijsten en terugkoppelingen d.d. 26 en
28 mei 2020
Leesmap / Uitnodigingen

Portefeuillehouder

Onderwerp

E.A. van
Zuijlen

Vaststellen einddocument
uitvoeringsprogramma Pact van
Westfriesland 7.1

Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN
Zaaknummer

Aangehouden

Besluit

1) Het einddocument Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1
aan de raad ter vaststelling aan te bieden;
2) Kennis te nemen van het voorgenomen proces tot vaststelling.
Samenvatting
Samen met de partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
hebben we nagedacht over wat er nodig is om samen te werken aan de
versterking van welvaart en welzijn in onze regio. Het resultaat daarvan is het
Pact van Westfriesland 7.1; zevengemeenten, één geluid. Daarin staan voor de
zes thema’s, de kansen en uitdagingen beschreven. In het
uitvoeringsprogramma bij staat per thema wat we precies gaan doen, met wie
we dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere actie beschreven hoe het
bijdraagt aan onze uiteindelijke ambitie. De zes thema’s zijn :
- Wonen, Leefbaarheid & Bereikbaarheid
- Energietransitie & Klimaatadaptatie
- Ondernemen & Economie
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317365

T.G.C. Luyckx

Afrekening 2019 Veilig Thuis, de
jaarrapportage 2019 en bekostiging
onderzoek borging Veilig Thuis

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Vrije tijd
Sociaal domein

1. Kennis te nemen van de 4e kwartaalrapportage 2019 en de
jaarrapportage 2019 van Veilig Thuis, waarin de werkelijke kosten voor
Veilig Thuis zijn uitgekomen op
€ 9.308.536 euro;
2. De kosten van het onderzoek naar de governance en borging van Veilig
Thuis à € 1.170 euro te dekken binnen de huidige budgetten voor Veilig
Thuis 2020;
3. Op voorhand geen budget van € 3.000 euro te reserveren voor de
investering in de personeelskosten, maar als uit monitoring via de
Stuurgroep blijkt dat de kosten hierdoor niet binnen de begroting 2020
blijven, dit op te nemen in de Najaarsnota 2020;
4. Ermee in te stemmen dat de bovenregionale stuurgroep met ingang van
1 januari 2020 drie keer per jaar (in plaats van vier keer) de bijdrage voor
Veilig Thuis vaststelt voor de resterende duur van de DVO t/m met 2021;
5. In te stemmen met de Begroting 2021 Veilig Thuis Noord-Holland Noord.
6. In de begroting 2021 voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord een bedrag
op te nemen van € 293.000.
7. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief te informeren en de
jaarstukken 2019 toe te sturen.
Addendum bij het besluit:
Het college maakt zich zorgen over de ontwikkeling van kosten bij
Veilig Thuis. Het college vraagt Veilig Thuis de kosten te beheersen,
zoals ook is gevraagd aan de andere gemeenschappelijke regelingen.
Stand van zaken veranderopgave inburgering mei 2020 ;
Samenvatting
Veilig Thuis heeft de vierde monitor en de jaarstukken over 2019 ingediend. Uit
de laatste cijfers blijkt dat ze binnen de begroting zijn gebleven.
Vanuit de Bovenregionale Stuurgroep is geadviseerd om de onderbesteding te
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gebruiken voor het onderzoek naar de governance en borging van Veilig Thuis
en ter investering in personeelskosten. Tot slot adviseert de Stuurgroep het
verzoek van Veilig Thuis in te willigen om de financiële monitoring niet per
kwartaal te gaan doen, maar drie keer per jaar. Hiermee behoudt de Stuurgroep
inzicht en sturing op de begroting van Veilig Thuis.
Tenslotte; Op basis van de Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NoordHolland Noord (verder te noemen VT) biedt de GGD de gemeenten de
Jaarrapportage 2019 en de begroting 2021 aan.

802315

T.G.C. Luyckx

Stand van zaken veranderopgave
inburgering mei 2020

1. Kennisnemen van bijvoegde informatiememo met de stand van zaken
over de Veranderopgave Inburgering;
2. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief aan
de raad met de informatiememo als bijlage.
Samenvatting
Met bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad meegenomen in
de ontwikkelingen aangaande de voorbereidingen op de nieuwe Wet
Inburgering. Hierin wordt aangegeven dat de regionale projectgroep inburgering
een regionaal beleidskader voorbereidt voor de nieuwe wet. Het onderzoek
naar de mogelijke uitvoeringsscenario’s van de nieuwe wet is bijna afgerond.
De gemeenteraden worden actief betrokken bij dit beleidskader. Dit zal in het
vierde kwartaal van 2020 aan de raden worden voorgelegd.

798242

E. HeutinkWenderich

Vaststellen scope ruimtelijke
klimaatadaptatie

1. Kennis te nemen van de voortgang;
2. De resultaten van de stresstest en risicosessies, opgenomen in
de rapportage (scope), vast te stellen als basis voor de
uitwerking van mogelijke adaptatie-strategieën;
3. Na 8 juni de raad met bijgevoegde informatienota te informeren
over de stand van zaken van de ruimtelijke (klimaat)adaptatie;
De herstelde samenwerkingsovereenkomst vast te stellen, onder
gelijktijdig vervallen van de eerder ondertekende overeenkomst;
Samenvatting
Sinds maart 2019 werken we regionaal het plan van aanpak Ruimtelijke
adaptatie uit. Daarmee geven we invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke
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adaptatie. Op dit moment kan de scope vastgesteld worden. De volgende stap
is het ontwikkelen van mogelijke strategieën op basis van de vastgestelde
scope.
840033

E. HeutinkWenderich

Aanbieding gewaarmerkte jaarstukken
2019 aan de Raad

Het college biedt de gewaarmerkte Jaarstukken 2019 ter vaststelling aan de
raad aan.
Samenvatting
Eerder heeft het college de voorlopige jaarstukken 2019 vastgesteld,
voorafgaand aan de controle door de accountant. De controle is nu afgerond en
er zijn goedkeurende verklaringen bij de Jaarstukken 2019 afgegeven. In de
definitieve jaarstukken is –als gevolg van de controle- een kleine wijziging
inzake de bedragen bij de Wet Normering Topinkomens doorgevoerd.

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

798242
802315
317365

T.G.C. Luyckx
T.G.C. Luyckx
T.G.C. Luyckx

Scope ruimtelijke klimaatadaptatie
Stand van zaken veranderopgave inburgering mei 2020
Veilig Thuis 2019
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