BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 16 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

Besluitenlijst d.d. 9 juni 2020

Wordt vastgesteld.

College

Leesmap / Uitnodigingen

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

859916

T.G.C. Luyckx

Opstellen van een bovenregionaal plan
voor specialistische jeugdhulp NoordHolland

ADVIEZEN
Besluit

1. In te stemmen met het gezamenlijk opzetten van een bovenregionaal
plan voor de specialistische jeugdhulp in Noord-Holland;
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak om te komen tot een
gezamenlijk plan;
3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsbrief.
Samenvatting
Een doorontwikkeling van het specialistische jeugdhulpaanbod is noodzakelijk
om de ontwikkelkansen van kinderen met meervoudige complexe problematiek
te vergroten.
Om dit te bewerkstelligen is transformatie en samenwerking op bovenregionaal
niveau noodzakelijk. In Noord-Holland Noord is om die reden een bestuurlijke
intentie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een ‘bovenregionaal plan
voor de specialistische jeugdhulp Noord-Holland’.
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850434

E. HeutinkWenderich

Maatregelen voor ondernemers





Instemmen om tot 1 oktober 2020 geen herinneringen, aanmaningen
en dwangbevelen te verzenden voor de ondernemers, de
aanslagoplegging zal met dagtekening 31 oktober 2020 verstuurd
worden.
Instemmen om de inning van de huur tot 1 oktober 2020 op te schorten.

Samenvatting
Gelet op de coronamaatregelen is er in het college van 21 april 2020
voorgesteld om ondernemers tot 1 juli 2020 meer financiële ruimte te geven.
Rekening houdend met de huidige maatregelen wordt voorgesteld om deze
periode te verlengen tot 1 oktober 2020. Tevens heeft het college besloten om
de inning van de huur van gemeentelijk vastgoed op te schorten tot 1 oktober
2020.
833977

E. Struijlaart

Ontwikkelingen Bierkade

De raad via bijgaande raadsbrief te informeren over de voortgang van de
ontwikkellocatie Bierkade en de verdere aanpak
Samenvatting
De raad via bijgaande raadsbrief te informeren over de voortgang van de
ontwikkellocatie Bierkade en de verdere aanpak

692933

E. Struijlaart

Raadsbrief Programma Omgevingswet
en rapportage Q1-2020

De raadsinformatie brief vaststellen en met bijlagen ter informatie aan de Raad
sturen.
Samenvatting
De informatie over het programma invoering Omgevingswet en de
kwartaalrapportage spelen in op de informatie behoefte bij de Raad en dienen
als achtergrond bij de besluitvorming over de kadernota
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VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

859916
833977
692933
859520

T.G.C. Luyckx
E. Struijlaart
E. Struijlaart
E.A van
Zuijlen

Opstellen van een bovenregionaal plan voor de specialistische jeugdhulp Noord-Holland
Ontwikkelingen Bierkade
Programmabeschijving Omgevingswet en rapportage Q1-2020
Beantwoording vragen inzake Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog

PARAFENBESLUIT d.d. 18-06-2020
T.G.C. Luyckx Raadsbrief de toekomst van het muziekonderwijs

BESLUIT COLLEGE D.D.
Secretaris
A.N. van den Bergh

Burgemeester
E.A. van Zuijlen

Wethouder
T.G.C. Luyckx

Wethouder
E. Struijlaart

Wethouder
E. Heutink - Wenderich

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

AKKOORD
BESPREKEN
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