Vergadering en overzicht afspraken van het college

Verslag collegevergadering 23 maart 2021
Elke week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Hieronder vindt u de
besluiten, met een korte toelichting.

INFORMATIENOTA’S






Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2021
Raadsinformatiebrief verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023
Bestuursopdracht 1 crisisteam Jeugd
Stand van zaken reconstructie Gedempt Achterom te Medemblik
Tijdelijke verruiming terrassen 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:

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

BESLUITEN
Kredietoverzicht 2020
Het college stelt de rapportage over investeringskredieten vast en gaat akkoord met verlenging van
de geldigheidsduur van 18 kredieten die op 31 december 2020 2 jaar of ouder zijn. Hiermee voldoet
zij aan de nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Wanneer kredieten niet beschikbaar zijn
gesteld, kunnen projecten niet afgerond worden.
Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2021
Het college stelt het Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2021 vast, neemt kennis van de
Evaluatie Toeristische Marketing 2020 en stuurt hierover een informatienota naar de gemeenteraad.
Het “Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2021” is een praktische uitwerking van de door
de gemeenteraad vastgestelde Economische Uitvoeringsagenda Medemblik 2020-2024 (hierna EUM)
en de “Strategische toeristische marketing visie 2021 – 2025”. De Coördinator Toeristische Marketing
stelde het programma en de evaluatie samen op met het Toeristisch Platform Medemblik.
Raadsinformatiebrief verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023
Het college besluit om in te stemmen met de bovenregionale raadsinformatiebrief
verwervingsopdracht JeugdzorgPlus 2023. De brief wordt op 25 maart 2021 gelijktijdig met de
andere gemeenten aangeboden aan de raad.
Bestuursopdracht 1 crisisteam Jeugd
Achttien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben de uitvoering van de
crisisfunctie jeugd belegd bij een samenwerking van drie organisaties, de GGZ Noord-HollandNoord, Parlan en De Jeugd- en Gezinsbeschermers. De huidige overeenkomst met deze organisaties,
hierna ICD Jeugd, loopt tot en met 30 juni 2022. De ICD Jeugd heeft in februari 2021 het

jaarrapport 2020 opgeleverd. Naar aanleiding van het rapport is namens de 18 gemeenten in NoordHolland-Noord een onderzoek uitgevoerd naar de bovenregionale crisisfunctie Jeugd. Een integratie
van de diensten van Veilig Thuis Noord-Holland Noord (VT NHN) en de Crisisdienst jeugd’, blijkt het
meest optimale scenario te zijn.
Het bureau HHM adviseert om dit met een bestuurlijke opdracht vanuit de gemeenten bij de ICD
Jeugd en VT NHN te beleggen. Het college besluit conform advies.
Stand van zaken reconstructie Gedempt Achterom te Medemblik
Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met de inhoud van de 2e informatienota
‘stand van zaken reconstructie Gedempt Achterom’ en de nota naar de raad te sturen. In deze
straat worden bestrating, bomen en riolering vervangen. Afgesproken is de gemeenteraad te blijven
informeren over de voortgang van het project.
Verkoop van twee percelen grond aan Roadhouse, Boogerd 7a in Wognum
Het college besluit om in te stemmen met de verkoop van twee percelen grond aan Roadhouse voor
de prijs van € 275,00 per m2 kosten koper. The Roadhouse wil uitbreiden. Hiervoor willen zij grond
aankopen van de gemeente. Een klein perceel van 20 m2 aan de achterzijde van de onderneming,
voor de bouw van een berging, en een groter perceel van 104 m2 aan de zijkant, voor het maken
van een (gedeeltelijk overdekt) terras.
Tijdelijke verruiming terrassen 2021
Binnenkort mogen terrassen van horecagelegenheden, onder voorwaarden, weer open. Uitbaters
van buitenterrassen van horecagelegenheden hebben meer oppervlakte nodig dan waarvoor zij
vergunning hebben. Dit om de gasten een gezonde en veilige plek aan te bieden. In de zomer van
2020 werd een tijdelijke verruiming toegestaan. Er is overleg geweest met Koninklijke Horeca
Nederland afd. West-Friesland. Hieruit en vanuit contacten met individuele ondernemers, blijkt
opnieuw de behoefte voor een tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Zolang de beperkingen
voortduren.
Burgemeester en wethouders besluiten het volgende:
 in te stemmen met een verruiming van de buitenterrassen van horecaondernemingen vanaf
het moment dat de terrassen weer open mogen;
 de verruiming toe te staan tot maximaal tweemaal de bestaande oppervlakte;
 waar voor verruiming van een buitenterras openbare parkeerplaatsen worden ingenomen,
dit uiterlijk tot 1 november 2021 toe te staan;
 de tarieven voor buitenterrassen te verlagen naar € 10 per m2 gemeentegrond;
 de verruiming van een buitenterras in te trekken op het moment dat deze verruiming een
(herhaaldelijk) negatief effect heeft op de veiligheid van de directe leefomgeving;
 de raad door middel van een informatienota te informeren over de manier hoe wij de
verruiming van tijdelijke buitenterrassen toestaan.
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Belt u dan met het team Communicatie via (0229) 85 60 00. Wij helpen u
graag verder.

