BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 19 APRIL 2022

Aanwezig:
Afwezig:

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

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Worden vastgesteld.

College

Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 12 april
2022
Leesmap / Uitnodigingen

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

964898

T.G.C. Luyckx

Eenmalige energietoeslag 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN

GEWIJZIGD VASTGESTELD

Besluit

1. Instemmen het raadsvoorstel en raadsbesluit ‘’Eenmalige
energietoeslag’’ aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 26
april 2022 ter besluitvorming voor te leggen. .
2. Instemmen met – onder voorbehoud van goedkeuring van het
voorgestelde raadsbesluit door de gemeenteraad – de beleidsregels
‘’Eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022’’ vast te stellen.
Samenvatting
Nederland zit momenteel in een energiecrisis. De energieprijzen zijn flink
gestegen en lopen nog verder op. Veel huishoudens komen hierdoor financieel
in de problemen. Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om de
kosten te verminderen. Eén van deze maatregelen is het verstrekken van een
eenmalige energietoeslag aan mensen met een inkomen op of rond het sociaal
minimum. De gemeente verstrekt de energietoeslag. Om uitvoering te kunnen
geven aan deze regeling moeten er beleidsregels worden vastgesteld.
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GEWIJZIGD VASTGESTELD
Wethouder Luyckx wordt gemachtigd tekstuele aanpassingen in het
raadsvoorstel te laten aanbrengen.
970226

T.G.C. Luyckx

Crisisfunctie Jeugd

CONFORM VASTGESTELD

1. Een principebesluit te nemen om het bestuurlijk besluitvormingsproces
op te starten aangaande het toevoegen van de Crisisfunctie Jeugd aan
de opdracht/ gemeenschappelijke regeling van GGD HN.
2. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HN verzoeken hiertoe een
aanbiedingsbrief op te stellen.
3. In te stemmen met de planning en het proces dat moet leiden tot
toevoeging van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de
Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.
4. Een principe akkoord af te geven over de (gedeelde)
verantwoordelijkheid van de gemeente voor de ontwikkel-en
implementatiekosten om de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht
van GGD HN te kunnen toevoegen
Samenvatting
In 2021 hebben de Integrale Crisisdienst Jeugd en Veilig Thuis uitvoering
gegeven aan de bestuursopdracht ‘één crisisteam Jeugd’. Op basis van dit
voorstel is juridisch advies ingewonnen. In dit advies is gesteld dat het
onderbrengen van de taak crisisfunctie Jeugd in de Gemeenschappelijk
Regeling GGD Hollands Noorden voorliggend is. Om te komen tot het wijzigen
van de Gemeenschappelijke Regeling GGD wordt het college verzocht een
(principe) besluit te nemen om het bestuurlijke besluitvormingsproces op te
starten.

E.A. van
Zuijlen

E.A. van
Zuijlen

Instructie voor de gemeentesecretaris

Vaststellen van de Instructie voor de gemeentesecretaris gemeente Enkhuizen.

CONFORM VASTGESTELD

Samenvatting
Ingevolge artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet stelt het college een
ambtsinstructie voor de gemeentesecretaris vast.

Reglement van orde college Enkhuizen

Vaststellen van het reglement van orde college Enkhuizen.
Samenvatting
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CONFORM VASTGESTELD

Ingevolge artikel 52 van de Gemeentewet stelt het college een reglement van
orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

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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