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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC 4 MEI  2021 

Zaaknummer: 892476 

Aanwezig: R. Wortelboer, burgemeester, L. Groot, N. Slagter en B. Nootebos, wethouders 
                         en E. Jaring, locosecretaris 

Afwezig:  A.Huisman, gemeentesecretaris 

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Communicatiekalender De afdeling is tijdens de even weken aanwezig 

 College Openbare besluitenlijst  De openbare besluitenlijst van 20 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

 College Besloten besluitenlijst  De besloten besluitenlijst van 20 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

COLLEGEVOORSTELLEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

913700 LG Tarieven en notitie crisishulp en 
–opvang jeugd 

1. In te stemmen met de volgende punten uit de notitie Crisishulp en -opvang:  
A. Voor het inzetten van crisishulp een component in de overeenkomsten 

voor Segment B Specialistische Jeugdhulp op te nemen; 
B. Voor het inzetten van crisishulp twee uurtarieven te hanteren:  

 één uurtarief van € 105, -- voor crisishulp regulier; 

 één uurtarief van € 127,20 voor crisishulp GGZ; 
C. Voor het inzetten van crisisopvang gebruik te maken van een component 

Verblijf, zoals opgenomen binnen de overeenkomsten Segment B, 
Specialistische Jeugdhulp. 

 
Samenvatting: 
In Westfriesland is onderzoek gedaan naar een realistisch tarief voor crisishulp en 
– opvang binnen het Resultaat gestuurd werken. Dit realistische tarief is 
onderbouwd in de bijgevoegde notitie Crisishulp en -opvang. Het is een 
bevoegdheid van het college om het voorstel voor financiering van crisishulp en -
opvang vast te stellen. 
 

911978 LG Bestuursopdracht 
bovenregionaal plan ‘Een Thuis 
voor Noordje’ 

1. In te stemmen met de tien leidende principes zoals beschreven in dit 
voorstel als uitgangspunten in de uitwerking van de hierna genoemde 
bovenregionale bestuursopdracht.  

2. De bovenregionale bestuursopdracht vast te stellen voor:  
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A) het uitwerken van Actielijn A, bovenregionaal aanbod (op Noord-Holland 
niveau) van JeugdzorgPlus in Q2 2021 in een uitvoeringsagenda van het 
gehele programma;  
B) het uitwerken van Actielijn B, een bovenregionaal aanbod (op Noord-
Holland niveau) van niet gesloten jeugdhulp met verblijf in Q3 2021 in een 
uitvoeringsagenda van het gehele programma;  
C) de voorgestelde programmastructuur voor de uitvoering van de 
bestuursopdracht.  

       3.   De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief 
             op 12 mei 2021. 
 
Samenvatting: 
Gedurende een intensief bovenregionaal traject met onderwijs, 
jeugdhulpaanbieders, Gecertificeerde Instellingen en gemeenten zijn in 2020 tien 
leidende principes ontwikkeld die het jeugdhulplandschap voor de achttien Noord-
Holland Noord gemeenten moet veranderen. Deze principes zijn de 
uitgangspunten voor de transformatie. Het college wordt gevraagd in te stemmen 
met de bestuursopdracht om met de ontwikkeling van dit actieprogramma te 
kunnen starten. 
 

 911522 BN Wijziging koopovereenkomst 
gemeente Stede Broec en 
woningcorporatie De 
Woonschakel 

In overeenstemming met het voorstel van woningcorporatie De Woonschakel een 
tweetal artikeldelen uit de koopovereenkomst van 1994 laten vervallen, te weten: 
1) Het artikeldeel dat regelt dat bomen op de percelen van de huurwoningen in 
onderhoud blijven van de gemeente; 
2) Het artikeldeel dat regelt dat het de Woonschakel niet is toegestaan om zonder 
toestemming over te gaan tot sloop, verkoop, vervreemding of bezwaring met 
hypotheek. 
 
Samenvatting: 
Woningcorporatie De Woonschakel verzoekt de gemeente om een tweetal 
artikeldelen uit de overeenkomst uit 1994 tot overdracht van de gemeentelijke 
huurwoningvoorraad aan De Woonschakel te laten vervallen. 
Er is sprake van een “dode letter”; het verzoek is reëel en leidt niet tot enig nadeel. 
 

905810 LG Beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) Stede Broec 

1. Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Stede  
    Broec vast te stellen en vooralsnog uit te gaan van een maximum van 
    € 135.000,00. 
2.Vast te stellen  dat de TONK regeling afwijkt van de reguliere beleidsregels  
    bijzondere bijstand. 
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3. Bij de najaarsnota 2021 de Raad voor te stellen om op basis van het 
werkelijk aantal aanvragen de uitvoeringskosten van de TONK-regeling  
over te hevelen naar de SED organisatie. 
 

Samenvatting: 
De TONK regeling is aangekondigd door het Rijk als een maatwerkregeling voor 
werknemers en (zelfstandige) ondernemers, die onvoldoende worden ondersteund 
door de andere Corona steunmaatregelen. Indien inwoners door terugvallende 
inkomsten hun noodzakelijke vaste lasten niet meer kunnen betalen, kan de 
gemeente ondersteuning bieden. De looptijd van de TONK regeling is 1 januari 
2021 t/m 30 juni 2021. 
 

909166 LG Toezichthouder Wmo 1) De wettelijke taken van de toezichthouder Wmo voor de gemeente Stede 
Broec structureel aan de regio, via ondertekening van een DVO, De 
gemeente Hoorn voert het DVO namens de regio Westfriesland uit; 

2) In te stemmen om van de voorgeschreven procedure van het SED Inkoop- 
en aanbestedingsbeleid af te wijken op grond van de 
afwijkingsmogelijkheid om regionaal in te kopen. 

3)  

RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

    

    

MEMO 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Vraag/Besluit 

    

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

CORONA 

Commissie/raadsvergadering    

  Actielijst GGZ Is doorgenomen. 

  Actielijst RBFZ Is doorgenomen. 

  Actielijst Samenleving Is doorgenomen. 

  Voortgang moties Is doorgenomen. 
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  Nieuwsbrief Omgevingswet Na wijziging versturen naar griffie. 

 
INFORMATIE UITWISSELING PORTEFEUILLES 

    

 
 

 
BESLUIT COLLEGE 11 MEI 2021: gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld 
 

 

 
 
De secretaris,      de burgemeester, 


