Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
28 oktober 2014

Nummer
43

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

J. Nieuwenhuizen

, wethouder

B.J.N. Fintelman

, wethouder

E. Annaert

, secretaris
, adjunct-secretaris

Afwezig:
A.A.M. Meijering

Openbaar gedeelte vastgesteld met 16 volgnummers
vastgesteld met 7 volgnummers op 4 november 2014

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 14 oktober 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bestemmingsplan Buitengebied
Voorstel:
Het projectplan bestemmingsplan Buitengebied vaststellen en deze
ter kennisname aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Evaluatie W elstandsnota Langedijk
Voorstel:
1. instemmen met de evaluatie van de Welstandsnota ;
2. de evaluatie van de Welstandsnota ter kennisgeving aan de
raad aan te bieden.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van aangepast advies.
Onderwerp:
Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014 en
uitvoeringsbesluit beheersverordening
Voorstel:
1. de raad voorstellen de Beheersverordening begraafplaatsen
gemeente Langedijk 2014 overeenkomstig bijgaand concept
vast te stellen;
2. het uitvoeringsbesluit van de Beheersverordening begraaf plaatsen gemeente Langedijk 2014 vaststellen;
3. dit besluit in werking laten treden gelijktijdig met de inwerking treding van de nieuwe Beheersverordening.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Mantel- en dienstverleningsovereenkomst 2015 GR Cocensus
Voorstel:
1. vaststellen mantelovereenkomst 2015 Gemeente Langedijk en
de GR Cocensus;
2. vaststellen dienstverleningsovereenkomst 2015 Gemeente
Langedijk en de GR Cocensus.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Advies voorstelen compensatie van vervallen vierkante meters
natuur en recreatie
Voorstel:
Bij verdere ontwikkeling van de Oostrand Noord - en ZuidScharwoude vindt compensatie plaats, dit wordt bestendigd in het
bestemmingsplan Buitengebied.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Beleidskader Participatiewet en verordeningen maatregelen WWB
en Participatiewet voor wat betreft het re -integratieaspect
Voorstel:
1. akkoord
geven
aan
het
raadsvoorstel
verordeningen
maatregelen WWB en Participatiewet voor wat betreft het re integratieaspect, en dit te sturen aan de raad;
2. akkoord geven aan de conceptbeantwoording aan de
cliëntenraden.
Besluit:
Aangehouden tot 4 november 2014
Onderwerp:
Verordeningen maatregelen WWB en Participatiewet voor wat
betreft het inkomstenaspect
Voorstel:
1. akkoord
geven
aan
het
raadsvoorstel
verordeningen
maatregelen WWB en Participatiewet voor wat betreft het
inkomensaspect, en dit te sturen aan de raad;
2. akkoord geven aan de conceptbeantwoording aan de
cliëntenraden HAL.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidiebeleidskader en ASV 2015
Voorstel:
1. instemmen met het Subsidiebeleidskader Sociaal Domein 2015;
2. instemmen met de Algemenen Subsidieverordening Langedijk
2015;
3. instemmen met het raadsvoorstel Subsidiebeleidskader en ASV
en dit aan de raad aan te bieden t.b.v. forumavond
2 december 2014.
Besluit:
Aangehouden tot 11 november 2014.
Onderwerp:
Actieplan woninginbraken op maat
Voorstel:
Kennisnemen van het actieplan woninginbraken op maat door inzet
gemeente, politie en burgers.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Inkoop begeleiding en beschermd wonen
Voorstel:
1. instemmen met tijdelijke budgetfinanciering begeleiding in
2015;
2. instemmen met de voorwaarden voor de toepassing van de
tijdelijke budgetfinanciering;
3. instemmen met de deelovereenkomst ‘begeleiding kwetsbare
groepen’ en het programma van eisen;
4. instemmen met de ondertekening van een beperkt aantal
contracten op 30 oktober 2014;
5. instemmen met dekking van het tekort uit het budget
extramuralisering;
6. instemmen met de in de notitie Beschermd wonen genoemde
uitgangspunten;
7. instemmen met het mandaatbesluit ter uitvoering en
financiering van Beschermd wonen;
8. in het geval dat het CAK de eigen bijdrage Beschermd wonen
afdraagt aan de gemeente van woonplaats van de cliënt, deze
bijdrage afdragen aan centrumgemeente Alkmaar, die bij
mandaatbesluit van 28/10/2014 beschermd wonen in het kader
van de Wmo 2015 uitvoert;
9. de Notities ‘Contracten Begeleiding 2015’ en ‘Beschermd
wonen’ ter informatie aan de raad aan te bieden.
Besluit:
Conform.
Ondertekening
maatwerkovereenkomsten
wordt
gemandateerd aan wethouder Fintelman en diens plaatsvervanger.
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Onderwerp:
Plan van aanpak realisatie van het AHMK, landelijke nieuwe naam
‘Veilig Thuis’
Voorstel:
1. instemmen met het plan van aanpak voor de realisering van het
AMHK (nieuwe landelijke naam: Veilig Thuis),
2. instemmen de incidentele projectkosten voor het jaar 2015 te
stellen op € 0,39 per inwoner tot een max. € 11.000, -- te
dekken uit de invoeringskosten transitie Jeugd.
3. instemmen met de Business Case Veilig Thuis als schets van
de te bereiken situatie per 1 januari 2016 en als uitgangspunt
voor de ontwikkeling van Veilig Thuis;
4. de GGD aan te wijzen als opdrachtnemer voor Veilig Thuis en:
a. per 1 januari 2015 te belasten met het uitvoeren van de
frontoffice/het meldpunt en het uitvoeren van een
gezamenlijke werkwijze en op deze wijze te voldoen aan de
minimale wettelijke verplichting m.b.t. Veilig Thuis;
b. voor 2015 de opdracht te geven om langs de lijnen in de
business case Veilig Thuis nader vorm te geven, zodat
uiterlijk per 1 januari 2016 de situatie beschreven in de
business case wordt bereikt is. Daarbij wordt het werk
(advisering, onderzoek, toeleiding) uitgevoerd door
medewerkers van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het
AMHK, die in 2015 nog formeel in dienst zijn van de
latende organisaties (BJZ, Blijfgroep, DnoDoen, Blijf Den
Helder). De medewerkers worden echter ondergebracht bij
de GGD en functioneel aangestuurd door de leiding gevende van Veilig Thuis;
c. per 1 januari 2016 te belasten met het uitvoeren van Veilig
Thuis conform de business case. Op dat moment zijn alle
medewerkers in dienst van de GGD;
5. instemmen met het voorstel voor de bestuurlijke aansturing van
Veilig Thuis;
6. kennisnemen van het gegeven dat de kostenverdeling over de
gemeenten is gebaseerd op de (deels geprognotiseerde)
productie van het aantal onderzoeken per gemeente in 2014.
Alle gemeenten en brengen volgens deze verdeling de middelen
in die middels de decentralisatie Jeugd voor de huidige AMK taken worden overgedragen. Daarnaast brengt de centrum gemeente de middelen in die voor het huidige Steunpunt
Huiselijk Geweld zijn gereserveerd;
7. de bovenregionale stuurgroep Jeugd en Veiligheid de opdracht
geven het proces van de implementatie van Veilig Thuis te
volgen (procesbegeleiding en monitoring);
8. op geëigende wijze de raad informeren en bij het proces
betrekken en daarbij met name aandacht te besteden aan de
financiering van Veilig Thuis en de relatie met de door de raad
vast gestelde Regiovisie Huiselijk Geweld en Kind ermishandeling.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake Facetbestemmings plan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude
Voorstel:
De schriftelijke vragen conform bijgaand concept beantwoorden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014
Voorstel:
1. instemmen met de uitvoeringsregels voor de eenmalige
koopkrachttegemoetkoming
minima
van
de
gemeente
Langedijk.
2. het budget van € 66.354,--, toegevoegd aan het gemeentefonds
(septembercirculaire), en bestemd voor de uitvoering en
verstrekking van de éénmalige koopkrachttegemoetkoming,
toevoegen aan de post bijzondere bijstand.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Werkgeverschap Stichting MEE
Voorstel:
De uitkomsten van het PORA Jeugd van 22 oktober bekrachtigen,
zijnde:
1. MEE Noordwest-Holland te verzoeken werkgever te worden van
de medewerkers van Bureau Jeugdzorg met een werkgarantie
(BW13-160614, van 24 juni 2014);
2. MEE NWH een financiële garantie te geven voor de personele
lasten van het van Bureau Jeugdzorg over te nemen personeel
gedurende een periode van twee jaar;
3. MEE NWH en Bureau Jeugdzorg te verzoeken de overgang van
de betrokken medewerkers zo spoedig mogelijk ter hand te
nemen en dit proces te faciliteren;
4. regionaal een bedrag van €77.000,- beschikbaar te stellen ter
dekking van de implementatiekosten;
5. wethouder Hollenberg, gemeente Castricum, aan te wijzen als
bestuurlijk trekker namens Regio Alkmaar;
6. de betrokken medewerkers van Bureau Jeugdzorg zo spoedig
mogelijk, gezamenlijk met bestuurders van MEE NWH en
Bureau Jeugdzorg en wethouder Hollenberg als bestuurlijk
trekker, door middel van een personeelsbijeenkomst te
informeren over deze besluitvorming.
7. De financiële dekking voor sub 1b. te vinden in het budget
Jeugdhulp, onderdeel toegang zijnde een bedrag van ± €
67.900,- voor het aandeel van Langedijk (7% van € 970.000, -).
8. de financiële dekking voor sub 1d. te vinden in de invoerings kosten transitie Jeugdzorg zijnde een bedrag van ± € 5.390, voor het aandeel van Langedijk (7% van € 77.000, -).
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Maatwerkovereenkomsten
gecertificeerde
instellingen
en
mandatering wethouder Jeugd of diens vervanger
Voorstel:
1. instemmen
met
de
concept
maatwerkovereenk omst
Gecertificeerde Instelling;
2. besluiten de portefeuillehouder Jeugd of diens vervanger op
grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet te mandateren om de
onder punt 1 genoemde maatwerkovereenkomst te beoordelen
en aan te gaan onder voorwaarde dat het resultaat van de
onderhandelingen past binnen de budgettaire en inhoudelijke
afspraken;
3. instemmen met de machtiging van de portefeuillehouder Jeugd
door de burgemeester voor het onderteken van de onder 1
genoemde overeenkomst GI.
Besluit:
Conform

