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Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P Beemster 

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0015113 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 07-04-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 07-04-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0014808 SHG 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de 

Graafweg(N241) op 1 april 2020 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0015025 RO 

Omschrijving: Voorontwerpbestemmingsplan Wipbruglaan 4 en Driestedenweg 4 

 

Inhoud:  

In eerder stadium zijn deze bovengenoemde onderwerpen besproken in de collegevergadering 

van 17 maart 2020. Destijds is ingestemd om de commissie Ruimte op 7 april 2020 te 

informeren over het voornemen de ruimtelijke procedure op te starten voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen op de percelen Wipbruglaan 4 in Spanbroek en Driestedenweg 4 in De Weere. 

Door de coronacrisis zijn wij genoodzaakt de interne processen aan te passen. Omdat de 

commissievergaderingen geen doorgang vinden, ten einde verspreiding van het virus te 

voorkomen danwel te beperken, is bepaald dat zolang er strikte maatregelen zijn om het virus 

te beteugelen en commissies niet fysiek bij elkaar komen, commissie- en raadsleden te 

informeren door middel van raadsinformatiebrieven. 

Op deze manier blijft er voortgang in de ruimtelijke procedures en zijn de raads- en 

commissieleden toch geïnformeerd. 
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Besluit:  

Bovengenoemde raadsinformatiebrieven voor de voorontwerpbestemmingsplannen 

Wipbruglaan 4 en Driestedenweg 4 voorleggen aan de gemeenteraad met de mededeling dat 

de bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd voor inspraak en overleg. 

 

Argumenten:  

Op 17 maart 2020 was reeds eerder ingestemd om bespreeknotities voor bovengenoemde 

ruimtelijke ontwikkelingen voor te leggen aan de commissie Ruimte van april 2020. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0014918 RO 

Omschrijving: Proceswijziging Regionale Energiestrategie 

 

Inhoud:  

Het proces van de totstandkoming van een Regionale Energiestrategie (RES) staat onder druk 

vanwege de corona-maatregelen. De portefeuillehouders RES NHN hebben recent aangegeven 

dat het vasthouden aan de huidige planning niet houdbaar is en hebben dan ook het Nationaal 

Programma RES verzocht de bestaande planning aan te passen aan de actualiteit.  

Het Nationaal Programma RES overweegt nu om: 

• de deadline van formele indiening concept-RES zijnde 1 juni 2020 te verschuiven naar  

           1 oktober 2020.  

• de deadline voor de RES 1.0 te verschuiven van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. 

 

Op 21 april 2020 zal de proceswijziging en het vrijgeven van het concept bod RES NHN ter 

besluitvorming worden aangeboden aan de zeven Westfriese gemeenten. Vooruitlopend 

daarop wordt geadviseerd om de gemeenteraden, middels concept raadsinformatiebrief 

20.0014908 te informeren over deze ophanden zijnde proceswijziging.  

Bovenstaande is nog onder voorbehoud van het bestuurlijk overleg van de regio Noord-

Hollland Noord van vrijdag 10 april 2020. In dit overleg zal naar verwachting een definitief 

standpunt worden ingenomen over het vrijgeven van het concept bod. Mogelijk kan het proces 

en daarmee de raadsinformatiebrief nog wijzigen. Het college zal hierover tijdig worden 

geïnformeerd. 

 

Besluit:  

De gemeenteraad conform concept raadsinformatiebrief, met kenmerk 20.0014908, te 

informeren over de proceswijziging Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord. 

 

Argumenten:  

De gemeenteraad wordt conform artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet geïnformeerd over de 

proceswijziging Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0014675 ZW 

Omschrijving: Benoeming twee leden raad van toezicht Stichting Allure 

 

Inhoud:  

Stichting Allure is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in onze gemeente. Het 

toezicht op de stichting wordt uitgevoerd door een raad van toezicht. Conform de relevante 

bepalingen in de Wet op het Primair Onderwijs worden de leden van de raad van toezicht 

benoemd door de gemeenteraad. De raad wordt voorgestel twee leden van de raad van 

toezicht te benoemen. 

 

Besluit:  

De raad voor te stellen de heer H. Doorenspleet en de heer F. Westerkamp per 1 september 

2020 te benoemen als leden van de raad van toezicht van Stichting Allure. 

 

Argumenten:  

Het benoemen van de leden van de raad van toezicht is een bevoegdheid van de 

gemeenteraad. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0014011 ZW 

Omschrijving: Algemeen controleplan Jeugdwet en Wmo 2020-2021 

 

Inhoud:  

De gemeente betaalt veel geld voor voorzieningen vanuit de Jeugdwet en Wmo. Hierbij is de 

gemeente verantwoordelijk om erop toe te zien dat de beschikbare middelen rechtmatig en 

doelmatig zijn besteed. Het gaat er dan vooral om of de zorg waarvoor is betaald, ook 

daadwerkelijk is geleverd en valt binnen de hierover gemaakte afspraken. 

 

Het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles loopt via diverse stappen, van een risicoanalyse 

tot een detailcontrole. Daarbij zijn deze controles gebonden aan wet- en regelgeving. Om dit 

te borgen is het bijgevoegde controleplan opgesteld. 

 

Besluit:  

1. Het algemeen controleplan Jeugdwet en Wmo 2020-2021 vast te stellen. 

2. Het college van de gemeente Hoorn te mandateren om namens ons college de formele 

controles uit te voeren en te adviseren met betrekking tot materiele controles inzake de 

gecontracteerde partijen voor de regio Westfriesland. 

3. Het algemeen controleplan door inkoop- en contractmanagement van de gemeente Hoorn 

ter informatie te verstrekken aan de gecontracteerde partijen sociaal domein voor de regio 

Westfriesland. 
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Argumenten:  

1.1 Algemeen controleplan vaststellen noodzakelijk om rechtmatigheidsonderzoek te doen 

1.2 Rechtmatigheidsonderzoek gaat verder dan accountantsverklaring van zorgaanbieder 

1.3 De gemeenteraad heeft eerder al ingestemd met inzet rechtmatigheidscontroles 

1.4 Mogelijk heeft rechtmatigheidsonderzoek preventieve werking 

2.1 Uitvoering ligt bij gemeente Hoorn 

3.1 Informeren aanbieders over wijze van onderzoeken is verplicht 

 


