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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC 11 mei  2021 

Zaaknummer: 892476 

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

Afwezig:   

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Communicatiekalender De afdeling is tijdens de even weken aanwezig 

 College Openbare besluitenlijst  De openbare besluitenlijst van 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

 College Besloten besluitenlijst  De besloten besluitenlijst van 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

COLLEGEVOORSTELLEN 

Zaaknummer Portefeuillehoud
er 

Onderwerp Besluit 

    

    

902603 LG Jeugdwet- beleidsregels 
2021 

1. De beleidsregels jeugdhulp Stede Broec 2021 vast te stellen; 
2. Uitvoeringsregels jeugdhulp Stede Broec 2020 in te trekken. 

 
Samenvatting: 
De afgelopen jaren hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden naar 
de reikwijdte van de jeugdhulpplicht van gemeenten. Tevens zijn er de 
afgelopen jaren diverse rechterlijke uitspraken gedaan die van invloed zijn 
op welke wijze gemeenten de jeugdwet dienen uit te voeren. In de 
beleidsregels 2021 zijn deze verwerkt en zijn de uitvoeringskaders 
aangescherpt. 
 

913029 LG regionaal beleidskader 
aanpak laaggeletterdheid 
Westfriesland 

De raad voor te stellen: 

1. In te stemmen met het beleidskader “Westfriese Aanpak 
Laaggeletterdheid, 2021 – 2024”.  



2 
 

2. Het jaar 2022 als financieel overgangsjaar vast te stellen en een 
maximaal bedrag  van € 14.800 beschikbaar te stellen om 
financiële risico’s op te vangen. 

3. Het college de opdracht te geven, om in regionaal verband, 
vanaf het jaar 2023 een sluitende meerjarige begroting op te 
stellen a.d.h.v. een uitwerking van een aantal 
beheersmaatregelen. 

4. De meerjarige begroting uiterlijk het tweede kwartaal 2022 ter 
besluitvorming aan de Westfriese gemeenteraden aan te 
bieden, waarbij het uitgangspunt is het regionale beleidskader 
vanaf 2023 binnen de ontvangen Rijksmiddelen uit te voeren. 

5. Het bedrag van € 14.800  op te nemen in de Kadernota 2022 

Samenvatting: 
Met de landelijke bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 
“samen aan de slag voor een vaardig Nederland”, kregen gemeenten met 
ingang van 1 januari 2020 een grotere regierol bij de aanpak van 
laaggeletterdheid binnen de beleidsterreinen Sociaal Domein en Onderwijs. 
In dit regionale beleidskader ‘Westfriese aanpak laaggeletterdheid’ worden 
de kaders geschetst waarbinnen de zeven Westfriese gemeenten de 
aanpak van laaggeletterdheid verder vormgeven 
 

916472 NS Financiële bijlage raad 27 
mei 2021 

Het college gaat akkoord met de Financiële bijlage voor de 
raadsvergadering van 27 mei 2021. 
 
Samenvatting: 
Na de vaststelling door de raad bedraagt het verwachte resultaat voor 2021 
incidenteel € 146.000 negatief en structureel € 196.000 positief. 
 

916657 NS 1e lezing Kadernota 2021-
2025 

Kennis genomen (1e lezing) van de concept Kadernota 2021. 
 
Samenvatting: 
In de kadernota wordt de lopende begroting bijgesteld en worden de 
uitgangspunten en het nieuw beleid en nieuwe investeringen voor de 
begroting van het volgend jaar vastgesteld. De kadernota wordt vastgesteld 
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door de raad en dient als basis voor het opstellen van de Begroting 2022 
en de meerjarenraming. 
 

914345 NS Kwijtschelding huur en 
energiekosten gemeentelijke 
panden 

-Gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van huur over de periode 1 
januari tot en met 31 maart 2021 van 50% verlenen aan huurders van de 
kantines van sporthallen de Kloet en de Flint, die genoodzaakt waren hun 
zaak te sluiten als gevolg van de corona-crisis 

- Gedeeltelijke kwijtschelding van de betaalde energiekosten over de 
periode 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 van 50% verlenen aan 
huurder kantine sporthal de Flint 

- Gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van huur over de periode 1 juli 
2020 tot en met 30 september 2020 van 50% verlenen aan de huurders 
van de kantines van sporthallen de Kloet en de Flint, dit door de 
beperkende maatregelen in deze periode. 

Samenvatting: 
Als gevolg van de corona-crisis hebben huurders van gemeentelijk 
vastgoed verzocht om kwijtschelding van huur.  Het gaat hier om huurders 
van de kantines van sporthallen de Kloet en de Flint om gedeeltelijke 
kwijtschelding van de betaling van  

• huur van 50% te verlenen over de periode 1 januari tot en met 31 
maart 2021 

• energiekosten van 50% te verlenen in de maanden dat hij 
noodgedwongen gesloten was in de periode vanaf 15 maart 2020 t/m 31 
maart 2021 

• huur van 50% te verlenen over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 
september 2020 door de beperkende maatregelen die ook in dit kwartaal 
golden. 
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RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

916504  Artikel 33 inzake Wet open 
Woo 

Akkoord voor verzending naar de griffie. 

    

 

MEMO 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Vraag/Besluit 

914182 NS AB RSW Memo wordt doorgesproken. 

916665 RW Memo financieel kader 
regionaal project 1573 SB 

In principe akkoord.  
Het college wenst nog wel duidelijkheid omtrent de (regionale) financiering 
in relatie tot de subsidieaanvraag. 

    

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

CORONA 

    

    

 
INFORMATIE UITWISSELING PORTEFEUILLES 

  Programma bezoek  CdK Programma wordt doorgesproken. 

 

 
BESLUIT COLLEGE 18 mei 2021: gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld 
 

 

 
De secretaris,      de burgemeester, 


