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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 04 april 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0121
Openbaar week later via besluitenlijst
Reactie op verzoek Kenter m.b.t. controleverklaring JJGZ 2016

Besluit

1. In afwijking van de eisen in het verantwoordings- en controleprotocol
Jeugdhulp voor de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland, geen consequenties te verbinden aan het ontbreken van het zorgplan in de JJGZ
dossiers van Kenter, voor het verantwoordingsjaar 2016.
2. In te stemmen met de bevestiging van dit besluit aan Stichting Kenter
Jeugdhulp via een gezamenlijke brief van de regiogemeenten, te versturen door de gemeente Haarlem.

Publiekssamenvatting

Stichting Kenter Jeugdhulp heeft een verzoek ingediend om bij het geven
van een oordeel over hun productieverantwoording door hun accountant af
te mogen wijken van een van de eisen in het verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp voor de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland. Het inwilligen van deze vraag heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de verantwoording met betrekking tot de levering van jeugdzorg. Kenter voldoet
onverkort aan de eisen waarmee levering van de jeugdzorg wordt aangetoond. Het college besluit daarom in te stemmen met het verzoek. Stichting
Kenter Jeugdhulp wordt over het besluit geïnformeerd via een gezamenlijke
brief van de gemeenten in de regio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B17.0120
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Gemeentelijke bijdrage HOV Velsen, zevende termijn
Besluit

Een krediet ter beschikking te stellen en vrij te geven van € 167.000,- uit
het investeringsplan openbare ruimte ter betaling van de zevende termijn
van de gemeentelijke bijdrage in het HOV project.

Publiekssamenvatting

De provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen werken aan de realisatie van een Hoog-waardig Openbaar Vervoer (HOV) tracé voor de buslijn
Haarlem-IJmuiden. In de samenwerkingsovereenkomst HOV Velsen uit
2010 is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van dit
tracé betaald wordt in 15 jaarlijkse termijnen. Het college stelt een krediet
ter beschikking om de zevende termijn te kunnen voldoen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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