BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 1 MAART 2022

Aanwezig:
Afwezig:

Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Luyckx en Heutink-Wenderich en secretaris Hellingman
Locosecretaris Dekker

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Worden vastgesteld.

College

Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 22 februari
2022
Leesmap / Uitnodigingen

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

854244

E.A. van
Zuijlen

Budgethoudersregeling

De budgethoudersregeling vast te stellen

Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN

Samenvatting
Op 15 februari jl. heeft u de mandaatregeling SED directie vastgesteld en de
budgethoudersregeling voor kennisgeving aangenomen. De laatste regeling
had echter ook door het college moeten worden vastgesteld.
959485

T.G.C. Luyckx

Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus
2023

1. De verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 vast te stellen.
2. Bijlage 2, de omvang van de opdracht, vast te stellen en op deze bijlage
geheimhouding te leggen op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet in
samenhang met art. 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur en vanwege de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht
tot 1 juni 2023.
3. Mandaat te verlenen aan de manager van de Regionale
Netwerkorganisatie Alkmaar (RNO) tot de nadere uitwerking van de
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benodigde inkoopdocumenten en het starten van het inkooptraject.
Samenvatting
Op grond van de Jeugdwet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om
gesloten jeugdhulp aan te bieden aan jeugdigen die een machtiging gesloten
jeugdhulp opgelegd hebben gekregen van de rechter. De huidige aanbesteding
loopt tot 2023. In het najaar van 2021 hebben alle 18 gemeenteraden in NoordHolland-Noord ingestemd met de transformatievisie JeugdzorgPlus 2023. In
deze visie is met elkaar vastgesteld dat een gecontroleerde afbouw nodig is
van geslotenheid en dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten en
andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. De
afgelopen periode is deze visie uitgewerkt tot deze verwervingsstrategie voor
de nieuwe inkoop per 1 januari 2023
938977

T.G.C. Luyckx

Afbouw Woonlastenfonds

AANGEHOUDEN

1. Instemmen met het voorkeursscenario A1 om het Woonlastenfonds in
vier jaar af te bouwen door elk jaar de uitvoeringskosten van Welwonen
en de bijdragen aan inwoners met 25% te verlagen. De raad te
verzoeken met het voorkeursscenario A1 in te stemmen.
2. Instemmen de Verordening Woonlastenfonds gemeente Enkhuizen
2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Samenvatting
De raad heeft op 10 november 2020 besloten om het Woonlastenfonds (een
van de minimaregelingen) af te schaffen met een afbouwperiode van vier jaar.
In dit voorstel is een zevental scenario’s uitgewerkt voor de afbouw. Het college
wordt geadviseerd om te kiezen voor voorkeursscenario A1 en deze keuze ter
vaststelling aan de raad voor te leggen. Tenslotte wordt de raad gevraagd de
verordening hierop aan te passen.

959816

E. HeutinkWenderich

Initiatiefvoorstel raad over realisatie
tijdelijke woningen (geagendeerd
raadsvergadering d.d. 1 maart 2022);
informatie over dit onderwerp

-

Het college neemt de informatie ter kennisgeving aan;
Stemt in met de raadsbrief ‘wensen en bedenkingen’ om te zenden aan
de raad.

Samenvatting
In de commissie Grondgebied van 15 februari 2022 is het initiatiefvoorstel aan
de orde gekomen voor het op korte termijn realiseren van tijdelijke woningen.
Gedacht wordt aan 100 á 150 woonruimten op het Westeinde-Zuid of een
andere locatie. Dit voorstel is afkomstig van de SP en mede ingediend door
PVDA, VVD en EV! en wordt ter vaststelling voorgelegd in de raadsvergadering
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van 1 maart a.s. Met het oog op deze raadsvergadering hebben wij informatie
van de vak afdeling gekregen. Wij hebben die voor kennisgeving aangenomen.
Onze wensen en bedenkingen maken wij kenbaar aan de raad met een brief.
948536

T.G.C. Luyckx

Lokaal uitvoeringsplan
Schuldhulpverlening 2021-2024

1. Het lokaal uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021- 2024 vast te stellen.
2. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
3. De Participatieraad Enkhuizen te informeren met bijgevoegde conceptbrief
Samenvatting
In juni 2021 heeft de gemeenteraad het Kaderplan Schuldhulpverlening 20212024 vastgesteld. In het kaderplan staan de kaders die zes Westfriese
gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en
Stede Broec) gebruiken voor integrale schuldhulpverlening. De gemeenten
hebben hiervoor een gedeelde visie, gezamenlijke doelen en zes
uitgangspunten opgesteld. De vertaling naar concrete acties die hieruit volgen,
staan in het lokaal uitvoeringsplan.

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

943272

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

Aanpak Ondermijning 2021

948536
959816

Lokaal uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2021-2024
Initiatiefvoorstel flexwoningen; wensen en bedenkingen
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Besluit college d.d.: 8 maart 2022
Secretaris
N.A. HellingmanKuiper
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