BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 5 APRIL 2022

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

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Worden vastgesteld.

College

Besluitenlijsten en terugkoppeling d.d. 22 en 31
maart 2022
Leesmap / Uitnodigingen

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

880838

T.G.C. Luyckx

Plustaak WerkSaam Individuele
studietoeslag

Onder voorbehoud van instemming door de raad met betrekking tot de
intrekking van de verordening Individuele studietoeslag gemeente Enkhuizen
2015, de dienstverleningsovereenkomst en het mandaatbesluit plustaak
WerkSaam inzake uitvoering uitbetaling en invordering Individuele
studietoeslag vast te stellen.

Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN

Samenvatting
Door een wetswijziging verandert de Individuele studietoeslag per 1 april 2022
van een onbelaste naar een belaste uitkering. De gemeente kan geen belaste
uitkeringen verstrekken. De betaling van de toeslag en inning van een
eventuele terugvordering wordt daarom per 1 april 2022 belegd bij WerkSaam.
Het algemeen bestuur van WerkSaam heeft op 10 december 2020 akkoord
gegeven op de uitvoering van deze plustaak. Voor de uitvoering van deze
plustaak ligt een contract en mandaatbesluit ten grondslag.
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968271

T.G.C. Luyckx

Onderzoek Casus door de keten

1. In te stemmen met de aanbevelingen uit het onderzoek De casus door de
keten;
2. De notitie Onderzoek De casus door de keten ter kennisname naar de
gemeenteraad te sturen
Samenvatting
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de keten rond huiselijk geweld
en kindermishandeling in Noord-Holland Noord is in opdracht van het
programma Geweld hoort nergens thuis het onderzoek De casus door de keten
geïnitieerd. In dit onderzoek zijn 99 casussen die in 2019 zijn gemeld bij Veilig
Thuis gereconstrueerd. Met data van gemeenten en ketenpartners is in kaart
gebracht hoe deze casussen het hulpverleningstraject hebben doorlopen. De
resultaten van het onderzoek laten zien dat de geboden aanpak in casuïstiek
waarbij huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt in heel NoordHolland Noord beter kan.

968097

T.G.C. Luyckx

Verlengd Toezicht Inspectie

1. kennis te nemen van het verlengde toezicht
2. In te stemmen met de verzending van een raadsbrief.
Samenvatting
Op 24 februari jl. is het inspectierapport van de inspecties gepubliceerd
waaronder het regiorapport verscherpt toezicht Kwetsbare kinderen
onvoldoende beschermd over de jeugdbeschermingsregio’s Amsterdam en
Noord-Holland waaronder ook Westfriesland.
In het rapport geeft de Inspectie aan dat de regio’s in Amsterdam en NoordHolland in de afgelopen maanden belangrijke stappen hebben gezet om de
tijdige inzet van passende hulp voor kinderen met een maatregel (en hun
ouders) te verbeteren. Gemeenten en instellingen zijn in de regio’s gezamenlijk
aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de inspecties. Ook is beter in
beeld welke kinderen er wachten op tijdig passende hulp en zetten zij zich in
om deze te realiseren. Desondanks is het verscherpt toezicht verlengd.

963257

T.G.C. Luyckx

Subsidieregeling Corona Noodfonds,
Herstel en Innovatie 2022

1. De subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie
Enkhuizen 2022 vaststellen
2. In de Voorjaarsnota een budget opnemen van € 46.000,- voor dekking
van de verwachte kosten
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Samenvatting
In 2021 zijn door de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld voor lokale
culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd en buurt- en dorpshuizen
ter compensatie van de extra uitgaven en tekorten als gevolg van de
coronamaatregelen. Om deze middelen te besteden is er een subsidieregeling
door uw college vastgesteld. Voorgesteld wordt om wederom een
subsidieregeling in het leven te roepen om de nog niet bestede middelen op
een goede manier te kunnen toekennen. Het gaat om een noodfonds voor
exploitatietekorten die leiden tot financiële problemen bij organisaties en een
subsidieregeling om activiteiten te organiseren in het kader van innovatie en
herstel na Corona.
961403

E. HeutinkWenderich

Borgtocht akte sportverenigingen ter
ondertekening

Akkoord te gaan met het ondertekenen van de aangepaste borgtocht akte.
Samenvatting
In verband met het opheffen van Hockey Club Enkhuizen heeft de bank een
aangepaste borgtocht akte ter ondertekening aangeboden. Het college heeft
besloten de aangepaste borgtocht akte te ondertekenen.
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Besluit college d.d.:
Secretaris
N.A. HellingmanKuiper

Burgemeester
E.A. van Zuijlen

Wethouder
T.G.C. Luyckx

Wethouder
E. Heutink - Wenderich
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AKKOORD
BESPREKEN
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