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Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-22-27374    
Beh. ambtenaar Tijkotte, Jasper Team Ingenieursbureau 
Portefeuillehouder B.G.P. van den Berg  

Onderwerp Aangepast Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2021-2030  

Kern van de zaak Tijdens de commissievergadering van 13 januari 2022 bleek dat het 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie nog dezelfde uitleg en duiding kende van de 
beleidsacties en maatregelen die er binnen vallen. In het licht van de nuanceringen in 
de aangepaste visie zijn nuanceringen in het Uitvoeringsprogramma ook gewenst. De 
wethouder heeft toegezegd het Uitvoeringsprogramma voor de raadsvergadering aan 
te passen.  

Beslissing 1. Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2030, versie 25 januari 
2022 (INT-22-63887) ter vervanging van de versie van 27 september 2021 (INT-21-
61822) onder voorbehoud van vaststelling van de Mobiliteitsvisie 2030 door de raad; 
2. Kennis te nemen van de Wijzigingstabel (INT-22-63888); 
3. De raad te informeren via brief UIT-22-74637.  

  

Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-22-27359    
Beh. ambtenaar Bakker, Josselin Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder H.J. Niele-Goos  

Onderwerp Liniedijken, herstel en samenwerkingsverklaring 'Samen op één lijn 2021-2025'  

Kern van de zaak De Provincie Noord-Holland heeft een herstelplan met uitvoeringsprogramma 
ontwikkeld voor de Liniedijken. Deze liniedijken zijn onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam (oftewel de Nieuwe Waterlinie). De provincie vraagt betrokken 
beheerders, grondeigenaren en andere partijen om commitment voor dit herstelplan 
door ondertekening van een samenwerkingsverklaring.  

Beslissing 1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Liniedijken 2021-2025 (INT-21-
62921, inclusief bijlage INT-21-62922);  
2. Aan te gaan de samenwerkingsverklaring 'Samen op één lijn 2021-2025' (INT-21-
62920) en deze toe te sturen aan de provincie Noord-Holland (UIT-22-74523).  

  

Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-22-27354    
Beh. ambtenaar Rook-Bakker, Petra Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder H.J. Niele-Goos  

Onderwerp Inrichting Regionaal Expertise Team Regio Zuid-Kennemerland en IJmond  

Kern van de zaak Iedere jeugdhulpregio in Nederland moet een Regionaal Expertise Team (RET) 
hebben. De gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond richten dit team 
samen in.   

Beslissing 1 In te stemmen met de inrichting Regionaal Expertise Team conform de 
uitgangspunten zoals verwoord in het 'Inrichtingsplan Regionaal Expertise Team' (IN-
22-78593).  

  

Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-21-27125    
Beh. ambtenaar Kruistum - Cappelle, Marcella van Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder H.J. Niele-Goos  

Onderwerp Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2022  

Kern van de zaak De Beleidsregels zijn geactualiseerd en  aangepast op de verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning 2022 met daar in de beleidswijziging van de Wmo 
voorziening hulp bij het huishouden.   

Beslissing 1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2022 vast 
te stellen (INT-21- 63623); 
2. Deze beleidsregels in werking te laten treden de dag na bekendmaking onder 
gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Beverwijk 2020 (INT-20-54049). 
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Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-21-27085    
Beh. ambtenaar Aartsma, Eerd Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder H.J. Niele-Goos  

Onderwerp Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen Wmo-
toezicht  

Kern van de zaak In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de voorschriften die zijn 
gesteld in de Wmo. In 2018 is de GGD Kennemerland aangewezen als 
toezichthouder. Het is wenselijk dat de toezichthouder zijn rapport van bevindingen 
niet alleen bekend maakt aan belanghebbenden, maar dat het rapport in beginsel 
ook actief openbaar wordt gemaakt.  

Beslissing 1. De Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen 
Wmo-toezicht (INT-21-60050) vast te stellen; 
2. De directeur Publieke Gezondheid van GGD Kennemerland ingaande 1 maart 
2022 mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten over het actief openbaar 
maken van rapporten van bevindingen die zijn opgesteld door de Wmo-
toezichthouders die werkzaam zijn bij de GGD Kennemerland, met in achtneming van 
de beleidsregels openbaarmaking bevindingen Wmo-toezicht; 
3. De directeur Publieke Gezondheid toe te staan voor deze bevoegdheden 
ondermandaat te verlenen aan functionarissen van de Veiligheidsregio 
Kennemerland, mits deze zijn belast met de uitvoering van het Wmo-toezicht. 

  

Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-21-27127    
Beh. ambtenaar Kruistum - Cappelle, Marcella van Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder H.J. Niele-Goos  

Onderwerp Beleidsregels huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Beverwijk 2022  

Kern van de zaak Eerder zijn de Verordening en de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 
vastgesteld. De uitwerking van de algemene voorziening Hulp bij het huishouden 
voor mantelzorgers dient in de beleidsregels Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers 
aangepast te worden.  

Beslissing 1. De Beleidsregels huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Beverwijk 
2022 vast te stellen (INT-21- 62590); 
2. Deze beleidsregels in werking te laten treden de dag na bekendmaking onder 
gelijktijdige intrekking van de beleidsregels Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers 
gemeente Beverwijk 2020 (INT-19-52368).  

  

Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-21-27284    
Beh. ambtenaar Waschkowitz, Sonja Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving 
Portefeuillehouder drs. M.E. Smit  

Onderwerp Actieplan Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2022  

Kern van de zaak Het Actieplan 2022 is het derde uitvoeringsplan van de Kadernota Integrale Veiligheid 
en Handhaving 2020-2024. Hierin staan de concrete acties en inzet van handhaving 
op de aanpak van de veiligheidsthema’s en gebiedsaanpak die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld. Deze keer is gekozen voor een andere opzet dan vorige jaren; 
meer actiegericht en gekoppeld aan het veiligheidsbeeld en indicatoren.  

Beslissing 1. Vast te stellen het Actieplan Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2022 (INT-21-
63007); 
2. Het plan ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad (UIT-21-73924).  
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Vergaderdatum 1 februari 2022  
Volgnummer C-22-27371    
Beh. ambtenaar Warns, Erik Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder N. Ozutok  

Onderwerp Update CES 1.0 

Kern van de zaak Tata Steel Nederland heeft besloten versneld staal te produceren op basis van 
waterstof. De update CES kijkt naar het effect hiervan op de energiehuishouding 
binnen het NZKG. 

Beslissing 1. Akkoord te gaan met verzending van de update van de CES 1.0 naar het ministerie 
van EZK.  

  

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 08 februari 2022  

Burgemeester en wethouders van Beverwijk, 

de gemeentesecretaris,  de burgemeester, 

 


