OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 OKTOBER 2020

Aanwezig:
Afwezig:

Zaaknummer
832929

Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te Grotenhuis, Y. Roos-Bakker en J. Broeders; secretaris C. Minnaert; loco-secretaris T. Riet
--

OPENBARE BESLUITENLIJST
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 6 oktober 2020

Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen

ADVIEZEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

877504

Wethouder Te
Grotenhuis

Onderwerp

Voortgangsrapportage Vitale
Dorpen 4e kwartaal 2020

Besluit

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het afronden van de in de
Voortgangsrapportage Vitale Dorpen 4e kwartaal 2020 voorgestelde allianties.
2. De raad voor te stellen om het totaal budget, à € 72.054, dat door deze afronding vrijkomt,
in mindering te brengen op de Reserve Vitale Dorpen en dit ten gunste te brengen van de
Algemene Reserve.
3. De raad voor te stellen om het resterende budget op de post ‘onvoorzien’ binnen het Project
Vitale Dorpen, à € 35.000, te bestemmen om nieuwe initiatieven te onderzoeken of te
faciliteren.
Samenvatting voorstel:
Binnen het project Vitale Dorpen zijn in 2017 48 allianties gesloten. De gemeenteraad heeft
budget beschikbaar gesteld om deze allianties verder uit te werken of te realiseren. Met de
gemeenteraad is afgesproken inzicht te geven in de voortgang van de diverse allianties.
Inmiddels heeft een groot aantal allianties hun doel bereikt en kunnen deze allianties afgerond
worden. Dit heeft effect op de budgetten die voor het project Vitale Dorpen beschikbaar zijn
gesteld. Daarnaast wordt er gezocht naar manieren om nieuwe initiatieven te onderzoeken of
mogelijk te maken.

879589

Wethouder Te
Grotenhuis

Contractverlenging Horizon
JeugdzorgPlus

1. Kennis te nemen van de brief van Horizon d.d.1 juli 2020.
2. In te stemmen met de verlenging van het contract met Horizon tot 4 februari 2023 en
daarmee met de bepalingen in het addendum.
3. In te stemmen met het verrekenen tussen de 18 gemeenten indien een beroep wordt
gedaan op de basiscapaciteit.
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Samenvatting voorstel:
De achttien Noord Holland Noord gemeenten hebben een contract afgesloten met Horizon
voor de uitvoering van JeugdzorgPlus tot 4 februari 2021. Op basis van de evaluatie is het
duidelijk dat de ervaringen positief zijn en dat er geen redenen (wanprestaties) zijn die een
contractverlenging in de weg staan.
878442

Wethouder Te
Grotenhuis

Cultuureducatie Met Kwaliteit
2021-2024

1. In te stemmen met het voornemen tot deelname aan de rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit voor de periode 2021-2024 en de doelstellingen van het project te onderschrijven.
2. De Blauwe Schuit opnieuw als projectleider in nauwe samenwerking met de Westfriese
Bibliotheken aan te wijzen voor het uitvoeringsproject in West-Friesland.
3. De Blauwe Schuit conform de rijksregeling CMK subsidie beschikbaar te blijven stellen van
€ 0,55 per inwoner voor de periode 2021-2024 onder voorbehoud dat de gemeenteraad
voor die jaren d.m.v. het vaststellen van de begroting voldoende middelen beschikbaar blijft
stellen.
4. Een adhesieverklaring af te geven voor deelname aan de rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit voor de periode 2021-2024.
Samenvatting voorstel:
In 2021 gaat een derde periode in van de CMK regeling. Vanaf 2013 participeren de zeven
gemeenten in deze regeling. Om de cultuureducatie in de regio te borgen hebben de
gemeenten de intentie uitgesproken wederom deel te nemen. In de nieuwe periode treedt de
Blauwe Schuit op als projectleider in nauwe samenwerking met de Westfriese Bibliotheken.
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Memo limitatief-imperatief stelsel
Maatregelen corona

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen
Voor kennisgeving aangenomen. Deze week (na dinsdagavond) wordt een
raadsbrief verzonden.
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