Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 02-10-2018
Aanwezig

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

Afwezig

P.G.M. Verbruggen

1

Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 25 september 2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Verklaring Deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 (Dijkman)
Op 29 juni 2018 zijn op rijksniveau vierjarige bestuursafspraken gemaakt, welke zijn
vastgelegd in de “Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022”. Alkmaar kan
maximaal 26,13 fte combinatiefunctionarissen, buurtsport- en cultuurcoaches
aanvragen. Dit is een uitbreiding van 6,27 fte. Het Rijk financiert 40% (€ 20.000) per
fte. Gemeenten organiseren de cofinanciering lokaal. De cofinanciering kan binnen de
huidige budgetten en door de lokale organisaties gefinancierd worden. Jaarlijks
kunnen we ons deelnamepercentage aanpassen. Voorgesteld wordt het maximale
aantal van 26,13 fte aan te vragen. Hiertoe zullen Burgemeester en wethouders de
“Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 moeten
ondertekenen.
Besluit
1.
In te stemmen met het aanvragen van 26,13 FTE combinatiefuncties.
2.
De Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 te
ondertekenen.

2.2

Raadsvragen OPA inzake Waar blijft de blik naar kustgemeenten en
Amsterdam? (Verbruggen)
Het lid van de Raad, de heer Kloos, heeft ons op 18-09-2018 vragen gesteld over
Waar blijft de blik naar kustgemeenten en Amsterdam?.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

Begroting 2018 Veilig Thuis (Konijn-Vermaas)
Veilig Thuis Noord-Holland Noord kampt sinds mei 2017 met wachtlijsten. Veilig Thuis
heeft diverse maatregelen moeten nemen om de wachtlijst op te lossen en de
bedrijfsvoering aan te pakken. In juni 2018 heeft Veilig Thuis een aanvraag tot
bijstelling van de begroting 2018 gedaan, een meerjarenplan opgesteld en een

doorkijk gegeven naar de (financiële) ontwikkelingen voor 2019. In deze nota wordt
voorgesteld om de bijstellingsaanvraag voor de begroting van 2018 goed te keuren en
kennis te nemen van de ontwikkelingen waar Veilig Thuis mee te maken heeft.
Besluit
1.
De bijstellingsaanvraag van de begroting Veilig Thuis 2018 à € 1.177.000 euro
voor heel Noord-Holland Noord goed te keuren, en daarnaast geen nadere
bijstellingen voor 2018 te accepteren.
2.
Ontwikkelingen bij Veilig Thuis voor kennisgeving aan te nemen.
3.
De extra kosten voor Alkmaar, een bedrag van € 266.630 in 2018, te dekken
vanuit het budget Vrouwenopvang, Programma Maatschappelijke
Ondersteuning.
2.7

Matchen op werk (Konijn-Vermaas)
Het RPAnhn voert in opdracht van de stuurgroep RPAnhn het project Regionaal
Werkbedrijf NHN sinds januari 2015 uit voor de 17 gemeenten in de
arbeidsmarktregio. Eind 2017 is besloten het project voort te zetten met focus op
adequate uitvoering van het projectplan Matchen op Werk en borging van de
activiteiten in de netwerkorganisatie.
Besluit
1.
Kennis te nemen van bijgevoegde plan van aanpak dat in het kader van
Matchen op Werk voor de regio NHN is ingediend bij het ministerie van SZW
door het RPAnhn en
2.
In te stemmen met het beschikbaar stellen van de toegekende middelen op
deze aanvraag aan het RPAnhn voor het uitvoeren van het plan. Het gaat om
96.000 euro, beschikbaar gesteld via een decentralisatie uitkering aan ons als
centrumgemeente.
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