Vergadering en overzicht afspraken van het college
02 maart 2021
Verslag collegevergadering

Elke week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Hieronder vindt u de
besluiten, met een korte toelichting.

INFORMATIENOTA’S






Samenvatting themabijeenkomst beleidsevaluatie WerkSaam februari 2021
Vergadering algemeen bestuur veiligheidsregio Noord- Holland Noord 5 maart
2021
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Medemblik 2021
Informatieverstrekking, maandelijkse update covid-19
MADIVOSA 4 maart 2021

De informatienota’s kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en bestuur ,
>> vergaderingen raad en commissies).
RAADSVOORSTELLEN
Het college besluit om de volgende raadsvoorstellen toe te sturen aan de raad:
Geen
De raadsvoorstellen kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en bestuur ,
>> vergaderingen raad en commissies).

BESLUITEN
Beantwoording brief Transformatie Camping Hauwert
De adviseur van Camping Hauwert heeft om duidelijkheid gevraagd over de ontwikkelrichting en het
ontwikkeltraject van de transformatie van de camping. Het staat de eigenaren vrij met een plan te
komen dat past binnen het bestemmingsplan. Dit is de snelste mogelijkheid om te komen tot een
verbetering van de camping. Een transformatie die toekomstbestendig is, moet zowel economisch
als planologisch en maatschappelijk haalbaar zijn. Bij de herontwikkeling met woningbouw is
instemming van de provincie nodig. Als gemeente blijven we benadrukken dat de gezamenlijke
inspanningen niet alleen gericht moeten zijn op de ruimtelijke transformatie, maar ook op korte
termijn op een veilige en leefbare woonsituatie op de camping. Het college stemt in met een brief
aan de eigenaren betreffende de transformatie van Camping Hauwert. De antwoorden van het
college geven duidelijkheid over onze inzet voor het vervolg.
Contract Vluchtelingenwerk 2021
De gemeente is volgens de Wet Inburgering verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding
van vergunninghouders die in de gemeente wonen. Gemeente Medemblik besteedt de
maatschappelijke begeleiding al jaren naar tevredenheid uit aan Vluchtelingenwerk. Het contract
met Vluchtelingenwerk liep tot 1 januari 2021.
Het college stemt in met het afsluiten van een overeenkomst voor 2021 voor de maatschappelijke
begeleiding van statushouders door Vluchtelingenwerk. Tevens besluit het college in te stemmen
met een eventuele verlenging van de overeenkomst voor het jaar 2022.
Voor de overeenkomst wijkt het college af van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de inkoop
van maatschappelijke begeleiding 2021 door in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse
aanbesteding.

Samenvatting themabijeenkomst beleidsevaluatie WerkSaam februari 2021
WerkSaam stelt een nieuw beleidsplan op. Hiervoor hebben zij als eerste stap het
huidige beleidsplan geëvalueerd. Op 15 februari presenteerden zij deze evaluatie in een
themabijeenkomst aan de raads- en commissieleden. Na een themabijeenkomst verstuurt het
college standaard een informatienota met daarin de samenvatting van deze avond.
Burgemeester en wethouders besluiten om de informatienota met bijlage aan de raad te versturen.
Met de input van de raad kan WerkSaam een nieuw beleidsplan opstellen wat erop gericht is om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk.
Aanwijzing directeur publieke gezondheid uitbreiding toezicht kinderopvang Covid-19
Het college besluit de directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Noorden met ingang van 3
maart 2021 aan te wijzen als toezichthouder.
De directeur publieke gezondheid kan in zijn plaats één of meerdere medewerkers machtigen om
onder zijn verantwoordelijkheid op de treden. Dit betreft toezicht op de gestelde regels in de
kinderopvang, in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid.
Vergadering algemeen bestuur veiligheidsregio Noord- Holland Noord 5 maart 2021
Het college besluit om bij de voorstellen en besluitpunten gegeven adviezen in te brengen in de
vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord- Holland Noord van 5 maart
2021 en een informatienota naar de raad te sturen.
AB-vergadering P10 3 maart 2021
P-10 zet zich in en komt op voor de belangen van grote plattelandsgemeenten. Per 1 januari 2021
zijn bij de organisatie 29 plattelandsgemeenten aangesloten. P-10 wordt gezien door belangrijke
spelers in het veld zoals de VNG, Ministeries, G40 enz. Omdat er niet genoeg menskracht is om
invulling te geven aan de doelstellingen van P-10, moet deze worden ingehuurd. Het Algemeen
Bestuur vergadert op 3 maart. Voor enkele agendapunten is een collegebesluit nodig. Het college
besluit akkoord te gaan met onttrekken aan de reserve voor een beperkte uitbreiding van de
kernorganisatie. € 40.000,- in 2021 en € 27.500,- in 2022. En op basis van een evaluatie te
overwegen tot een contributieverhoging in 2023. Ook besluit het college de Agenda Platteland vast
te stellen.
Begroting Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 2021
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) regelt de rechten van mensen die te maken
hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De WvGGZ wordt uitgevoerd door
de GGD HN. Die biedt het college de begroting 2021 ter instemming aan. De bijdrage door
Medemblik bedraagt volgens de begroting € 17.248,-. De totale kosten voor Medemblik in 2021
worden geraamd op € 27.100,- Het college stemt in met de begroting WvGGZ 2021
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Medemblik 2021
Sommige huishoudens hebben door de Corona-maatregelen te maken met een onvoorzienbare,
onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze problemen kunnen niet worden
opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de maatregelen uit de steunpakketten. De
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in deze
noodzakelijke kosten. Gemeenten ontvangen van het rijk middelen om deze regeling uit te voeren.
Het college neemt de volgende besluiten: de beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten (TONK) Medemblik 2021 vast te stellen. Rijksmiddelen TONK in te zetten voor de uitvoering
van deze regeling. Een informatienota aan de raad te versturen.
Informatieverstrekking, maandelijkse update covid-19
De Tijdelijke wet maatregelen (TWM) covid-19, als onderdeel van de Wet publieke gezondheid is nu
3 maanden van kracht. Inmiddels is bekend dat de werking van deze wet met 3 maanden is
verlengd. Voorlopig blijven de maatregelen gelden die de bestrijding van het virus moeten
tegengaan.
De burgemeester heeft vanuit de TWM de verantwoordelijkheid om het college en de
gemeenteraad te informeren over de gevolgen van deze wet. Daarvoor is een informatienota

opgesteld. Die gaat onder andere over de handhaving, de verkiezingen, de avondklok en de druk op
de organisatie. Het college stemt in met de inhoud en stuurt de informatienota naar de raad.
College vraagt tevens om inzage in de benutting van het beschikbare Corona-budget.
VVRE agenda 4 maart 2021
Het regionale portefeuillehouder overleg Verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening
en Economische zaken (VVRE) heeft op de agenda de volgende onderwerpen:
a.
b.
c.
d.
e.

Provinciaal Energiebesparingsakkoord (presentatie PWN)
Huisvesting arbeidsmigranten - conceptreactie op Please in my backyard.
Bestuurlijk afstemmingsoverleg HbA
Vergadering PVVB Noord-Holland Noord op 18 maart 2021
Vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op 10 maart 2021

Het college is akkoord met de adviezen.
MADIVOSA 4 maart 2021
Regionaal portefeuillehouder overleg Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale
Aangelegenheden (MADIVOSA). Het college neemt kennis van de agenda van 4 maart 2021 en gaat
akkoord met de adviezen zoals opgenomen in de bijlage ambtelijk advies. Tevens zal het college
hierover een informatienota aan de raad aanbieden.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Belt u dan met het team Communicatie via (0229) 85 60 00. Wij helpen u
graag verder.

