Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 13-06-2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
P.F. Dijkman
C. Braak
P.G.M. Verbruggen
mw. E.C. Konijn-Vermaas
M.J.L. van Zon
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker, ambtelijk secretaris

1

Opening

2

Bespreekstukken openbaar

2.1

Besluiten verrekening neveninkomsten B&W over 2017 (Dijkman)
Op basis van de Gemeentewet en de respectievelijke rechtspositiebesluiten van de politiek
ambtsdragers dienen neveninkomsten van politieke ambtsdragers onder bepaalde
voorwaarden te worden verrekend met hun bezoldiging. Het college van burgemeester en
wethouders wordt in deze nota gevraagd op persoonsniveau besluiten te nemen met
betrekking tot de verrekening van neveninkomsten met de bezoldiging over 2017 voor
burgemeester en wethouders.
Besluit
Op basis van de gedane opgave dient over 2017 geen verrekening plaats te vinden met de
bezoldiging voor:
• P.M. Bruinooge
• V.H. Kloos
• E.C. Vermaas
• J.P. Nagengast
• A.J.A. van de Ven
• P.F. Dijkman

2.2

Vastellen documenten voor het starten van het inkoopproces inzake
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering per 2019 (Konijn-Vermaas)
Op 6 maart heeft het college van Alkmaar het besluit genomen om te komen tot een
intensieve bovenregionale samenwerking om de continuïteit van het aanbod
jeugdbescherming en –reclassering in zes regio’s in Noord Holland te borgen, door samen
op te trekken en deze samenwerking vast te leggen in de vorm van een convenant. Dit
vormde de formele start voor het inkooptraject dat moet leiden tot nieuwe contracten per
01-01-2019. De ingestelde ambtelijke werkgroep heeft inmiddels een aantal stukken
opgesteld, die nu aan alle colleges in de zes samenwerkende regio’s ter vaststelling
worden voorgelegd.
Besluit
1. Het convenant ‘Borging jeugdbescherming en jeugdreclassering’ aan te gaan.
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2.
3.
4.

5.

1.
6.

In te stemmen met de verwervingsstrategie voor nieuwe overeenkomsten op de
wettelijke taken van de jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019.
In te stemmen met de aangescherpte bovenregionale visie op de functies
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
De inkoopvoorwaarden jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdhulpregio’s
Noord-Holland’ van toepassing te verklaren op de inkoop van jeugdbescherming en
jeugdreclassering voor 2019.
Ten aanzien van het convenant en de verwervingsstrategie geheimhouding op te
leggen tot 1 januari 2020 op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met de
belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van
Bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en
voorkomen onevenredige bevoordeling van derden).
Burgemeester:
Wethouder Konijn de volmacht te geven om de benodigde stukken in het kader van
het inkooptraject te tekenen namens de gemeente Alkmaar.
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