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Onderwerp:
Besluitenlijst van 7 augustus 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 25 juli 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvoorstel inzake meldpunt integriteitsschendingen
Voorstel:
De raad bijgaand voorstel doen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regeling Innovatiefonds Wmo 2012
Voorstel:
Instemmen met de Regeling Innovatiefonds Wmo 2012.
Besluit:
Conform. Regeling ter kennisname voorleggen aan de raad.
Onderwerp:
Mandaatbesluit uitvoering schuldhulpverlening
Voorstel:
Instemmen met de mandatering voor het verlenen van de in het
mandaatbesluit
genoemde
bevoegdheden,
alsmede
de
ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken, aan de
directeur van PLANgroep.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsbesluit wijzigingen i.v.m. de W et afschaffing huishoudinkomenstoets
Voorstel:
1. de raad voorstellen het raadsbesluit wijzigingen i.v.m. de Wet
afschaffing huishoudinkomenstoets vast te stellen;
2. de Cliëntenraad Langedijk informeren over deze technische
wijzigingen.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Voortzetting Regionaal Jongerenloket
Voorstel:
1. kennisnemen van de evaluatie regionaal jongerenloket Noord Kennemerland, periode juni 2010 tot en met december 2011;
2. kennisnemen
van
de
evaluatie
Actieplan
Jeugd
Werkgelegenheid (AJW) NHN;
3. de in dit advies behandelde memo’s vaststellen;
4. het jongerenloket “nieuwe stijl” voor de duur van 1 jaar
voortzetten voor ondersteuning aan jongeren in de regio met
een afstand tot de arbeidsmarkt en de regionale uitvoering van
de WWB voor jongeren tot 27 jaar;
5. instemmen met het verlenen van een volmacht/machtiging van
de uitvoering van de WWB voor jongeren tot 27 jaar (m.u.v. de
verstrekking van de bijstandsuitkering) aan het hoofd van de
sector Samenlevingszaken van de gemeente Alkmaar d.m.v.
bijgevoegd besluit;
6. als gevolg van beslissing 3, 4 en 5, voor wat betreft het
Jongerenloket, het re-integratiebeleid van de gemeente
Alkmaar als leidend hanteren;
7. instemmen met de begroting van het Jongerenloket voor de
periode juni 2012 tot juni 2013 voor een totaalbedrag van
€ 335.258,-- dat als volgt wordt gedekt:
a. € 88.715,-- uit de resterende middelen “bestrijding
kredietcrisis” van de gemeente Alkmaar;
b. € 141.209,-- uit reserve middelen RMC voor de periode juni
2012-juni 2013;
c. € 105.335,-- bijdrage door alle regiogemeenten, verdeling
op basis van inwonertal (Langedijk: € 10.420,54; dekking:
Participatiebudget);
8. de administratie en registratie zodanig inrichten, dat zoveel
mogelijk van de gemaakte kosten onder te brengen zijn onder
de tweede tranche van het ESF, Actie J;
9. het verlenen van de opdracht om na 1 januari 2013 het
Jongerenloket in een breder perspectief te plaatsen/te borgen
met de dan beschikbare middelen en te onderzoeken hoe het
Jongerenloket in te passen in de regionale samenwerking;
10. de Cliëntenraad Langedijk informeren over de evaluaties en de
voortzetting van het Jongerenloket tot juni 2013.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen Hart voor Langedijk/D66
Voorstel:
1. akkoord gaan met bijgevoegde conceptbeantwoording van de
vragen van Hart voor Langedijk/D66 inzake de verstrekking van
een verklaring omtrent het gedrag;
2. de raadsleden van de beantwoording op de hoogte stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Derde wijziging Legesverordening 2012
Voorstel:
Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en dit ter vaststelling
voorleggen aan de raad.
Besluit:
Conform

NR
10

DATUM
260712

AFZENDER
VVHjz

11

080812

BPvrom

12

140812

FINpc

INHOUD
Onderwerp:
Jaarverslag 2011 W elstandscommissie
Voorstel:
1. kennisnemen van het jaarverslag over 2011 van de W elstandscommissie;
2. de door de W elstandscommissie gedane aanbeveling 1b , 2c, 2d
en 2e in de bij dit advies behorende toelichting over nemen;
3. de door de W elstandscommissie gedane aanbeveling onder 1a
en 1d in de bij dit advies behorende toelichting niet over te
nemen;
4. op door de W elstandscommissie gedane aanbeveling onder 1c,
1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 2a, 2b, 2f en 2g in de bij dit advies beh orende
toelichting reageren, zoals aangegeven in de toelichting;
5. het jaarverslag van de Welstandscommissie over 2011 middels
bijgaande conceptaanbiedingsbrief ter kennisneming aanbieden
aan de raad;
6. de W elstandscommissie, na aanbieding van het jaarverslag aan
de raad, berichten over de besluiten/react ies op de gedane
aanbevelingen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Schriftelijke vragen over het onderzoeksrapport Veilige snelheden
en geloofwaardige snelheidslimieten
Voorstel:
Vragen beantwoorden overeenkomstig de concept -antwoordbrief en
de overige leden van de raad in kennis stellen van de vragen en de
daarop gegeven antwoorden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
de
2 Kwartaalrapportage 2012
Voorstel:
de
Kennis nemen van de inhoud van de 2 Kwartaalrapportage 2012
en deze ter kennisname sturen aan de raad.
Besluit:
Conform

