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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 13 DECEMBER 2022 

 

Aanwezig: Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Franx, Hoogervorst en Bijman, secretaris Hellingman en locosecretaris Dekker 

Afwezig:   

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijsten en terugkoppelingen d.d. 6 
december 2022 

Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 College Bedrijfsbezoek  

 
 

 
ADVIEZEN 
 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

1012331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.A. van Zuijlen Regionale aanbesteding inhuur 
flexibele arbeidskrachten 
 
 
 
AANGEHOUDEN 

1. College besluit dat er gestart wordt met het 
aanbestedingsproces, waarbij de SED de penvoerder is en 
de inkooptaken evenredig worden verdeeld tussen Hoorn en 
de SED. 

2. College gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst 
(bijlage 1). 

3. College gaat akkoord met inkoopstrategie (bijlage 2). 
 

Samenvatting 
De contracten met de leveranciers van externe inhuur medewerkers 
lopen per 1 mei 2023 af. Voor die datum moeten nieuwe contracten 
zijn afgesloten en ingevoerd. Om hiertoe te komen moet er een 
aanbesteding plaatsvinden. 
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1011376 W. Hoogervorst Integrale bekostiging jeugdhulp 
IKEC in Hoorn 

1. In te stemmen om middelen te reserveren voor een driejarige 
subsidie ten behoeve van het jeugdhulpaanbod binnen het 
IKEC, met als doel om gedurende deze pilotperiode de IKEC 
visie en werkwijze verder te kunnen ontwikkelen en 
implementeren.  

2. In te stemmen om de subsidie te verlenen indien een 
aanvraag is ingediend en deze voldoet aan de 
subsidieverordening.  

3. In te stemmen met de begroting en kostenverdeling naar rato 
ten behoeve van de regionale voorziening, het IKEC in 
Hoorn. 

Samenvatting 
Naar aanleiding van het besluit in juli 2022 om de jeugdhulp binnen 
het IKEC in Hoorn integraal te gaan bekostigen, heeft de gemeente 
Hoorn een herberekening van de kosten gemaakt. Ook is 
onderzocht welke relatie (subsidie of inkoop) met de 
jeugdzorgaanbieder passend is 
 

1011472 W. Hoogervorst Verlenging overeenkomst 
bovenregionaal 
relatiemanagement Verwijsindex 
‘vroeg samenwerken Noord 
Holland Noord’ 
 
 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

1. Het evaluatieonderzoek Verwijsindex Vroeg samenwerken in 
Noord Holland Noord (Hierna: VIN NHN) vast te stellen (bijlage 
1); 

2. Het contract van het relatiemanagement VIN NHN te verlengen 
van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023; 

3. De opdracht geven aan de ambtelijke regionale kerngroep om 
aan te sluiten bij de landelijke voorbereiding richting de afbouw 
van de wettelijke verplichting en ondersteuning die wordt 
geboden voor de inzet van andere methoden en maatregelen 
die bijdragen aan de doelstellingen van de Verwijsindex 
Risicojongeren(VIR); 

4. De opdracht geven aan de ambtelijke kerngroep om de 
regionale individuele gemeentelijke belangen in het nastreven 
van de doelstelling van de Verwijsindex Risicojongeren mee te 
wegen, evenals de aanbevelingen afkomstig uit het 
evaluatieonderzoek VIN NHN; 
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5. De opdracht geven aan de ambtelijke kerngroep om uiterlijk in 
het derde kwartaal van 2023 met een nieuw advies te komen 
over het eventuele vervolg van VIN NHN. 
 

Samenvatting 
Op 31 december 2023 stopt de wettelijke verplichting om te werken 
met de verwijsindex Risiscojongeren (VIN) Tot die tijd dient het 
relatiemanagement, dat contractueel afloopt in juni 2023, te worden 
ingezet. Derhalve dient het contract met een half jaar te worden 
verlengd om zodoende te blijven voldoen aan de wettelijke 
verplichting. Ook dient er gezamenlijk aan een afbouw van de 
huidige wettelijke taken te worden gewerkt.   
 
GEWIJZIGDE VASTSTELLING 
Het college stelt beslispunt 1. als volgt gewijzigd vast: 
1. Het evaluatieonderzoek Verwijsindex Vroeg samenwerken in 

Noord Holland Noord (Hierna: VIN NHN) ter kennisname aan te 
nemen (bijlage 1); 

 
 

1008992 W. Hoogervorst Bovenregionale ontwikkelingen 
jeugd 

1. Onder voorbehoud van financiering door BEN NH: In te 
stemmen met de bovenregionale uitvoeringsagenda van Een 
Thuis voor Noordje en deel te nemen aan het uitvoeren van 
de aan de uitvoeringsagenda verbonden deelprojecten.  

2. In te stemmen met de projectopdracht Houtskoolschets 
Westfriesland;  

3. In te stemmen met het opstellen van een strategisch 
vastgoedplan voor de Opendrie Milieuvoorzieningen in lijn 
met de reeds ingediende visie SPUK O3M; 

4. In te stemmen met het voortzetten van het Bovenregionale 
netwerk Jeugdhulp Noord-Holland (BorN) en de 
doorontwikkeling hiervan. 
 
 

Samenvatting 
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In het plan ‘Een Thuis voor Noordje’ wordt beschreven wat nodig is 
om de veranderopgaven van gesloten jeugdhulp naar kleinschalige 
woonvoorzieningen en ambulantisering te realiseren. In de 
Houtskoolschets Westfriesland staat uitgewerkt op welke wijze de 
regio hieraan gaat voldoen. Bovenregionaal wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van de grote open driemilieuvoorzieningen naar 
kleinschalig wonen voor jeugdigen. Om alle opgaven, waarbij regio 
overstijgend wordt samengewerkt of moet worden samengewerkt, 
bij elkaar te brengen is het voortzetten van het Bovenregionale 
netwerk Jeugdhulp Noord-Holland (BorN) noodzakelijk. 
 

983120 W. Hoogervorst Normenkader 2022 Het college besluit: 
1. Het normenkader 2022 vast te stellen; 

 
Samenvatting 
Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole door de 
accountant is het belangrijk dat de geldende wet- en regelgeving 
duidelijk vastligt. Dit wordt geregeld in het normenkader. 
 
 

1009485 
 
 

W. Hoogervorst Uitwerking financiële afspraken 
JeugdZorgPlus 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

1. Aan de raad voor te stellen om extra budget beschikbaar te 
stellen voor de verrekening basiscapaciteit JeugdzorgPlus 

 
Samenvatting 
Bij de contractverlenging van de JeugdzorgPlus, uitgevoerd door 
Horizon, zijn afspraken gemaakt over de verrekening van de 
basiscapaciteit. Deze kosten worden verdeeld op basis van 
inwonersaantal over de zeventien Noord-Holland-Noord gemeenten. 
Voor Enkhuizen betekent dit een bedrag van € 36.860. Deze kosten 
zijn niet opgenomen in de begroting, er is geen dekking voor en 
daarmee hebben we een te kort op het budget. Aan de raad wordt 
voorgesteld deze kosten te dekking uit de reserve sociaal domein. 
 
GEWIJZIGDE VASTSTELLING 
Het college stelt het besluit als volgt gewijzigd vast: 
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Het college stelt via het jaarrekeningresultaat extra budget 
beschikbaar voor de verrekening basiscapaciteit JeugdzorgPlus. 
 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

983120 W. Hoogervorst Normenkader 2022 

   

   

   

 

 

Besluit college d.d.: 
 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
J. Franx  

Wethouder 
Wim Hoogervorst 

Wethouder  
Win Bijman 
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AKKOORD 

 

     

BESPREKEN 

 

     

 

 

 


