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

INFORMATIENOTA’S
 Toekomstperspectief Horeca
 Vergadering AB Westfries Archief 08-03-2021
 Afhandeling financieringsverzoek TV Centecor te Zwaagdijk
 Vergunningverlening omgevingsvergunningen zonder stikstof advies
Omgevingsdienst

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:




Aanpassing legesverordening 2021 en bijbehorende tarieventabel
Huisvesting
Organisatie ontwikkeling

De raadsvoorstellen kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en bestuur ,
>> vergaderingen raad en commissies).

BESLUITEN

Projectopdracht Programmabegroting 2022
Na evaluatie van het begrotingsproces 2021 is een projectvoorstel opgesteld voor het
begrotingsproces 2022. Doel is een tijdig vastgestelde sluitende programmabegroting 2022 met een
sluitende meerjarenraming 2023-2025. Een tweede doelstelling is doorontwikkeling op het gebied
van:
-

Bewustzijn op financiële situatie en bijbehorende consequenties
Kaderstelling en begrotingsproces
Rolduidelijkheid, professionaliteit en samenwerking

Het college besluit de projectopdracht Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
vast te stellen en stelt tevens het niveau van burgerparticipatie voor deze projectopdracht vast.

Vergunningverlening omgevingsvergunningen zonder stikstof advies Omgevingsdienst
Voor elk bouwplan moet de uitstoot van stikstof worden berekend. Op 15 januari 2021 heeft de
Raad van Staten geoordeeld dat de rekenmethode voor de uitstof van stikstof niet voldoet aan de
wettelijke eisen. Om die redenen geeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) geen
adviezen inzake stikstof af. Zij toetst alleen de uitgangspunten van de stikstofberekeningen.
Burgemeester en wethouders besluiten:






De omgevingsvergunning alsnog te verlenen, indien: a. De Omgevingsdienst NoordHolland Noord concludeert dat bij de stikstofberekeningen de juiste uitgangspunten
zijn gebruikt, én b. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat er geen stikstofdepositie
in stikstofgevoelige natuurgebieden plaats vindt.
De aanvragers van de omgevingsvergunning te wijzen op dit extra risico.
De raad hierover een infonota te zenden

Pilot Taalboost ‘ondertussengroep’
Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. Alle personen die vanaf die datum
een verblijfsvergunning ontvangen, vallen onder deze nieuwe wet. De regie op inburgering komt
vanaf die datum bij de gemeenten te liggen. De vergunninghouders die onder de huidige wetgeving
nog inburgering plichtig geworden zijn, wordt de “ondertussengroep” genoemd. Deze personen zijn
zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het taalniveau is bij een groot gedeelte van deze groep
onvoldoende en de inburgeringstermijn wordt soms niet gehaald. Het Rijk heeft de gemeenten
financiële middelen gegeven om het taalniveau van deze groep te verhogen. De pilot dient om de
praktische taalvaardigheid te verhogen van ongeveer 200 statushouders in Westfriesland. Een beter
taalniveau werkt ook positief op andere leefgebieden. De totale kosten voor het uitvoeren van de
pilot voor de 7 Westfriese gemeenten is begroot op maximaal € 265.089. Het voorstel voor de pilot
is afgestemd met de Westfriese programmamanager Laaggeletterdheid.
Het college besluit:




in te stemmen met het uitvoeren van de pilot Taalboost voor de ondertussengroep;
de pilot te laten uitvoeren door het Vrijwilligerspunt namens zes Westfriese gemeenten;
voor deze pilot een subsidie te verstrekken van € 55.993.

Aanpassing legesverordening 2021 en tarieventabel
Tijdens de begrotingsraad op donderdag 19 november 2020 is amendement 9 ‘Kostendekkende
leges’ aangenomen. Met de uitvoering van het raadsvoorstel komen de betreffende leges op het
door de raad gewenste percentage van kostendekkendheid. Het college stelt de raad voor om de
nieuwe legesverordening 2021 en tarieventabel vast te stellen.

Informatienota afhandeling financieringsverzoek TV Centecor te Zwaagdijk
Tennisvereniging Centecor doet een beroep op de gemeente voor gedeeltelijke financiering van de
vervanging van de tennisbanen. Op dit moment heeft het college geen beleidskader om mee te
kunnen werken aan het verzoek van de tennisvereniging tot financiële ondersteuning. Voor de
tennissport worden jeugdledensubsidies verstrekt. De gemeente speelt geen rol bij het onderhoud
en de vervanging van tennisbanen. Het college biedt de raad hierover een informatienota aan ter
kennisgeving.
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Belt u dan met het team Communicatie via (0229) 85 60 00. Wij helpen u
graag verder.

