BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 15 SEPTEMBER 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

Besluitenlijsten d.d. 8 september 2020

Wordt vastgesteld.

College

Leesmap / Uitnodigingen

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

868903

T.G.C. Luyckx

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling Noord-Holland
Noord 2020-2023

ADVIEZEN
Besluit

1.
2.

Instemmen met de regiovisie ‘aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023
En deze ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad

Samenvatting
De regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland
Noord 2020-2023 vast te stellen en in plaats te laten treden van de visie
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord, juli 2014.
872658

T.G.C. Luyckx

Vastelling uitvoeringsnota In control of
alcohol & drugs Westfriesland 2020 2023

1. Het uitvoeringsplan ICOAD 2020-2023 Westfriesland vast te stellen.
2. In te stemmen met de in het uitvoeringsplan opgenomen verdeling van het
beschikbare budget (op basis van € 0,50 per inwoner)
Samenvatting
Op 24 juni 2020 heeft de stuurgroep alcohol & drugs ingestemd met het
Uitvoeringsplan ICOAD 2020-2023 Westfriesland.
Hierin is gekozen voor de volgende vijf thema’s:
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1. Aanpak drugsgebruik
2. Oudertolerantie en beïnvloeding 18-minners
3. Verantwoordelijke beslissingen leren te nemen bij jongeren
stimuleren
4. Weerbaarheid jongeren vergroten
5. Eenduidige handhaving
Het uitvoeringsplan wordt nu ter vaststelling aan alle Westfriese colleges
voorgelegd zodat vervolgens aan de slag gegaan kan worden met de uitvoering
van dit plan.
834854

T.G.C. Luyckx

Derde wijziging Gemeenschappelijke
Regeling GGD HN

1. Kennis te nemen van de derde wijziging van de Gemeenschappelijke GGD
HN;
2. Aan de raad voor te stellen:
3. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD
Hollands Noorden.
4. Het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD
Hollands Noorden te informeren.
5. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging
van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens
bijgaand ontwerp.
Samenvatting
De GGD HN heeft de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD
Hollands Noorden aangeboden ter besluitvorming in het colleges en in de
gemeenteraad.
Gewijzigd vastgesteld
Het college heeft het voorgestelde besluit gewijzigd vastgesteld:
1. Kennis te nemen van de derde wijziging van de Gemeenschappelijke
GGD HN;
2. Aan de raad voor te stellen:
1. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke
regeling GGD Hollands Noorden.
2. Het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van
GGD Hollands Noorden te informeren.
3. Het college toestemming te geven tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden conform
bijgaand ontwerp.
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4. Het college toestemming te geven tot het toetreden tot de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
conform bijgaand ontwerp
3. Het college stemt in met het treffen van de voorgestelde
gemeenschappelijke regeling onder voorbehoud van toestemming
van de gemeenteraad.
874691

E. HeutinkWenderich

Situatie instellingen en ondernemers
n.a.v. Corona en advies te voeren
beleid

Kennis te nemen van bijgevoegde memo en akkoord te gaan met de daarin
opgenomen besluiten.
Gemeentelijk vastgoed en huurders:
- Aan de culturele en maatschappelijke instellingen opschorting verlenen
tot 1-1-2021.
- Aan commerciële instellingen geen opschorting meer verlenen en
afspraken te maken met betrokken huurder hoe de huur van het 2e en
3e kwartaal kan worden terugbetaald.
Gemeentelijke belastingen:
De aanslagoplegging en de invordering voor bedrijven weer oppakken.

Samenvatting
In bijgevoegde memo staat de huidige situatie en een advies omtrent
instellingen en ondernemers als gevolg van de coronacrisis. Dit is mede in
navolging op eerder genomen besluit om huren en belastingen op te schorten
tot 1 oktober.
Gewijzigd vastgesteld
Het college heeft het voorgestelde besluit conform onderstaande
gewijzigd vastgesteld:
Gemeentelijk vastgoed en huurders:
- De inning van de huur tot 1 januari 2021 voor culturele en
maatschappelijke instellingen op te schorten
- Aan commerciële instellingen geen opschorting van de huur meer
verlenen en afspraken te maken met betrokken huurder hoe de
huur van het 2e en 3e kwartaal kan worden terugbetaald.
Gemeentelijke belastingen:
- De aanslagoplegging en de invordering voor bedrijven weer
oppakken.
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