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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum 14 JUNI 2022
Tijdstip 09:00
Locatie n.t.b.

Aanwezig:
mevrouw Marjan van Kampen
de heer Jelle Beemsterboer
de heer Sigge van der Veek
mevrouw Joke Kruit
de heer Hans Heddes
de heer Alexander Meijer

Afwezig:
de heer Peter Jager

BENW BESLUITENLIJST
1 Vaststellen openbare besluitenlijst College BenW d.d. 07-06-2022

1. Het college besluit de openbare BenW besluitenlijst d.d. …. vast te stellen

Conform advies.

BOUWZAKEN EN PROCEDURES

DIRECTIE
4 Artikel 43 schriftelijke vragen VVD fractie Leningovereenkomst gemeente Schagen - Stichting 

Oldskoel
Aanhouden.

FINANCIËN
5 Meicirculaire 2022 Gemeentefonds

Het college besluit:
1. De raadsinformatiememo Meicirculaire 2022 Gemeentefonds ter informatie sturen naar de 
raad en de financiële gevolgen voor het jaar 2022 verwerken in de tussenrapportage 2022 en 
de financiële gevolgen voor de jaren 2023 tot en met 2026 verwerken in de begroting 2023, 
inclusief het meerjarenperspectief 2024-2026.

Conform advies met wijzigingen. Wethouder Kruit en gemeentesecretaris Meijer hebben het 
mandaat om de laatste tekstuele wijzigingen (verduidelijkingen) door te voeren.

Publiekssamenvatting:
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de Meicirculaire 2022 
Gemeentefonds ontvangen. In de raadsinformatiememo zijn de financiële gevolgen van deze 
circulaire voor de jaren 2022 tot en met 2026 toegelicht.
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15 Memo liquiditeit
Het college besluit:
1. In te stemmen met de memo liquiditeit.

conform advies

Publiekssamenvatting:
Het betreft een interne memo ter informatie van het college.

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING

OPENBARE RUIMTE
8 Beantwoording artikel 43 vragen van de VVD

Het college besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord gaan met de beantwoording van de vragen van de VVD;

1. De beantwoording door te sturen naar de raad.

Conform advies.

Publiekssamenvatting:
De raad wordt door middel van de beantwoording van de vragen van de VVD geïnformeerd 
over begroting van de riolering.

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

SOCIALE ONTWIKKELING
11 Vergadering Algemeen Bestuur RPAnhn 17 juni 2022

Het college besluit:
1. 1. De wethouder arbeidsmarkt de volgende standpunten in te laten brengen in de 
vergadering van het AB RPAnhn op 17 juni 2022:

• Akkoord te gaan met Agendapunt/bijlage 03a -Update Human Capital Agenda
• Akkoord te gaan met Agendapunt/bijlage 03b - Aanpak jeugdwerkloosheid
• Akkoord te gaan met Agendapunt/bijlage 03c- Realisatie PRO-VSO-ESF 

(praktijkonderwijs - voortgezet speciaal onderwijs - Europees Sociaal Fonds)
2. 2. De overige agendapunten zijn ter kennisname of ter bespreking:
Ter kennisname- Aanpak Oekraïners naar werk
Ter kennisname - Actieplan 'Dichterbij Dan Je Denkt'
Ter kennisname - Eindrapportage Gouden Kans project 1
Ter kennisname - Afronding pilot praktijkleren met verklaringen in het MBO
Ter kennisname - Tussenrapportage REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the 
Territories of Europe) 
Ter kennisname- Evaluatie Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2022
Ter kennisname - Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda 2022 (inhoudelijke en financieel)

Conform advies. Het college stuurt zo nodig een brief met aandachtspunten. De nieuwe 
wethouder De Nijs wordt door het bestuurssecretariaat afgemeld voor aanstaande vrijdag.

Publiekssamenvatting:
Dit advies beoogt het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de 
onderwerpen die ter bespreking/vaststelling op de agenda staan van het Algemeen Bestuur 
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Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord (hierna: AB RPAnhn), zodat de 
wethouder arbeidsmarkt in de vergadering van 17 juni 2022 een door het college gedragen 
standpunt over deze onderwerpen kan innemen.
De volgende standpunten zijn door het college van B&W ingenomen:

• Akkoord te gaan met agendapunten 03a, 03b en 03c.
• De overige agendapunten ter kennisname aan te nemen.

VEILIGHEID PLUS

SLUITING

RUIMTELIJKE PROJECTEN


