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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 31 MAART 2022 

 

Aanwezig: Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Luyckx en secretaris Hellingman en locosecretaris Dekker 
Afwezig:           wethouder Heutink-Wenderich 

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 22 maart 
2022 

Worden vastgesteld, besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld 
(GEHEIMHOUDING?) 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

967734 E.A. van 
Zuijlen 

Verdeling kosten vluchtelingen 
Oekraïne  
 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

Het college besluit: 
1. Gelet op de wens om gezamenlijk op te trekken als SED gemeenten bij 

de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne de kosten en inkomsten te 
dragen en verdelen volgens het uitgangspunt dat iedere gemeente 1/3e 
deel voor zijn rekening neemt. 

2. Dit geldt voor alle kosten die bij de gemeenten en bij de SED 
organisatie in dit kader worden gemaakt. 

3. De kosten worden achteraf, bij einde van het traject of na afloop van 
het begrotingsjaar verrekend. 

 
Samenvatting 
De gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland hebben besloten 
samen te werken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en willen als 
uitgangspunt hanteren dat de kosten in gelijke delen worden gedragen; dat 
betekent 1/3e deel voor iedere gemeente. Deze afspraak geldt ook ten aanzien 
van de verrekening van de inkomsten die de drie gemeenten van het Rijk 
ontvangen en zullen ontvangen in het kader van deze opvang.  
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Het rijk heeft toegezegd kosten te zullen vergoeden. Hoe de rijksbijdragen 
worden toegekend is onbekend. Het is goed voorstelbaar dat de verdeling 
hiervan via het Gemeentefonds zal lopen. 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 
 
     3. Het resultaat wordt achteraf, bij einde van het traject of na afloop                
van het begrotingsjaar verrekend. 
 
 

966927 E.A. van 
Zuijlen 

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1. Er kennis van te nemen dat vluchtelingen uit Oekraïne recht hebben op 

een tegemoetkoming leefgeld. 
2. In afwachting van de definitieve uitwerking van de regeling leefgeld 

vanuit de landelijke overheid alvast over te gaan op het verstrekken 
van leefgeld conform de nu bekende richtlijnen van  € 60,-- pppw voor 
volwassenen en kinderen. En daarnaast voor vluchtelingen in 
particuliere opvang een extra toelage (voor bijdrage aan het 
huishouden) te verstrekken van € 75,-- per week voor het eerste 
gezinslid, € 25,-- voor het tweede gezinslid en € 12,50,-- voor ieder 
volgend gezinslid met een maximum € 125,-- per gezin per week.  

3. De betaling uit te voeren met prepaid betaalkaarten en deze 
beschikbaar te stellen. 

4. In de communicatie naar vluchtelingen en de gastgezinnen duidelijk te 
maken welk deel van het leefgeld bestemd is voor het gastgezin.  

 
Samenvatting 
Vanuit het Rijk komt een voorstel over het verstrekken van leefgeld aan 
vluchtelingen uit Oekraïne. Deze regeling is nog niet definitief uitgewerkt maar 
de uitgangspunten zijn vastgesteld. Tot de regeling definitief wordt vastgesteld 
wordt voorgesteld alvast over te gaan tot uitbetaling van leefgeld aan 
Oekraïners via prepaid betaalkaarten. 
 

947949 T.G.C. Luyckx Continuïteitsbijdrage corona-
maatregelen leerlingenvervoer 2020-
2021 

1. Instemmen met toepassing van de continuïteitsbijdrage voor het 
leerlingenvervoer voor maximaal 70% van de niet-gereden ritten met de 
vervoerder De Vier Gewesten (DVG) vanaf 14 oktober 2020 tot en met 31 
december 2021. 

2. Mandaat en volmacht verlenen aan de gemeente Hoorn voor het aangaan 
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en ondertekenen van het addendum waarin de continuïteitsbijdrage wordt 
vastgelegd. 

Samenvatting 
Sinds de start van de Corona pandemie hebben de uitvoerders van het 
leerlingenvervoer een groot omzetverlies geleden omdat een deel van de ritten 
is komen te vervallen. Voor de periode van de eerste lock down is een 
compensatieregeling vastgesteld. Door de VNG en het Rijk is dringend 
verzocht om ook voor de tweede lock down een compensatieregeling overeen 
te komen. Het doel van de continuïteitsbijdrage is om de continuïteit van het 
Leerlingenvervoer te waarborgen. 
 

966839 
 
 

E. Heutink-
Wenderich 

Voorlopige Jaarstukken 2021 Het college stelt de voorlopige Jaarstukken 2021 vast en biedt deze ter controle 
aan de accountant aan. 
 
Samenvatting 
De voorlopige Jaarstukken 2021 sluiten met een batig resultaat van afgerond € 
2,5 miljoen. Onderdeel van het resultaat is ruim 8 ton aan projecten die niet zijn 
uitgevoerd en welke kunnen worden overgeheveld naar dienstjaar 2022. Het 
resultaat kan als gevolg van de accountantscontrole nog worden gewijzigd. 
 
 
 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEF 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

63298 E.A. van 
Zuijlen 

Ontwikkelingen opvang vluchtelingen Oekraïne 
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Besluit college d.d.: 
 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
T.G.C. Luyckx  

Wethouder  
E. Heutink - Wenderich 
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AKKOORD 
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