
Punt
Betreft

Omschrijving besluit BT HW Behandelswijze Besluit BT Halte Werk Einddatum

26 Nieuw leden cliëntenraad Het Bestuurlijk team Halte Werk gaat akkoord met de benoeming van A. Boer  als nieuwe lid van 

de cliëntenraad. 05-11-2020

25 Interne controleplan Halte 

Werk

Het bestuurlijk team Halte Werk besluit kennis te nemen van het interne

controleplan Halte Werk 05-11-2020

24 Normenkader Het bestuur Halte Werk besluit gaat akkoord met het normen- en toetsingskader Halte Werk 

2020 vast te stellen.
17-09-2020

23 Raadsmemo Corona effecten Het bestuur Halte Werk besluit om de raad gelijktijdig te informeren met de raadsmemo Corona 

effecten Halte Werk, WNK rapportage en het dashboard Halte Werk.
27-08-2020

22 Rapportage bedrijfsvoering Het bestuur Halte Werk besluit akkoord te gaan met de rapportage bedrijfsvoering 2e kwartaal 

2020
27-08-2020

21 Rapportage interne controle 

Q2-2020

Akkoord te gaan met het vaststellen van de rapportage interne controle Q2 2020
27-08-2020

20 Evaluatie Gemeentepolis 2020 Het bestuur besluit om de raden te informeren over deze evaluatie en daarbij toegevoegd de 

klantenmonitor. 
25-06-2020

19 Zienswijze gemeente raden Bestuur besluit: In te stemmen met het verzoek om de gemeentes op de hoogte te houden van 

de consequenties van de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis. De effecten 

als gevolg van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en resultaten van Halte Werk in beeld 

te brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 2020, te verwerken in een voorstel tot 

begrotingswijziging 2021 

 Akkoord

25-06-2020

18 Mandaat besluit TOZO HAL 

gemeenten.

Het bestuur Halte Werk besluit: 
25-06-2020

1. Akkoord gaan met de concept mandaatbesluiten en bijbehorende mandaatregelingen 

voor de HAL-gemeenten zodat de bevoegdheid tot uitvoering van het Besluit TOZO met 

terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 alsnog wordt geregeld. 
2. De concept mandaatbesluiten en bijbehorende mandaatregelingen voor de HAL-

gemeenten voorleggen aan de colleges en burgemeesters van Alkmaar, HHW en LD 

voor besluitvorming. 
3. Nadat de colleges en burgemeester een mandaatbesluit hebben genomen en nadat 

mandaat-regeling is opgenomen in het mandaatregister van de betreffende gemeente en 

is gepubliceerd akkoord te gaan met opnemen van gemandateerde taken in het onder 

mandaat register van Halte Werk voor zover onder mandaat is toegestaan. 
17 Ondersteuning 

anderstaligen

Anderstaligen is akkoord mits:
25-06-2020

1.    In een 1 jaar pilot gieten

2.    Hoe gaan we dit monitoren? 

3.    Over een jaar een evaluatie

4.    Basale belangrijke informatie uitschrijven

Het bestuur Halte Werk besluit: 

Besluitenlijst Bestuurlijk team overleg Halte Werk



To-Do List

1. om 4 klanten uit het bestand een opleiding tot tolk te laten volgen en deze als 

vrijwilliger in te zetten als ondersteuner voor anderstaligen; 

2. om de kosten voor deze pilot uit het participatiebudget te bekostigen. 

1.om anderstalige folders (Engels, Arabisch en Tigrinya)indien nodig een folder in te zetten 

waarin de rechten en plichten van de participatiewet wordt uitgelegd; 
Akkoord maar ter ondersteuning geen hele folders ophangen bij de ingang

2. om anderstalige folders waarin ondersteuning wordt aangeboden voor het meldpunt vroeg-

signalering in te zetten als de preventiemedewerker op huisbezoek gaat. 
16 Bijzonder bijstand: 

Kinderopvang toeslag

Het bestuur is akkoord; De aanvullende beleidsregel bijzondere bijstand eigen bijdrage 

kinderopvang. 

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om bijzondere bijstand te verstrekken voor de eigen 

bijdrage kinderopvang die ouders moeten betalen op grond van de Wet kinderopvang.

25-06-2020

15 Meldpunt vroegsignalering In alle colleges is een besluit genomen: 1,

 1. Voorstel: Eén gezamenlijk convenant afsluiten tussen HAL gemeenten, 

Woningcorporaties en Vgz 

Akkoord

2, 2. Voorstel: Instemmen met schriftelijke reactie aan Woningcorporaties en Jack Rutten 

in zijn functie als directeur a.i. Halte Werk de brief laten ondertekenen. 

Akkoord

3. Voorstel: Resultaten Meldpunt communiceren via dashboard 

Akkoord 

We kunnen door en stappen maken. Ziektekostenverzekeraar hier ook in meenemen als 

het lukt (suggestie Paul)

25-06-2020

14 Dashboard 

kwartaalrapportage Q1 

2020 

Het bestuur van Halte Werk besluit akkoord te gaan met Dashboard kwartaalrapportage 

Q1 2020 om deze voor te leggen aan colleges en indien nodig gemeentes.Kernpunten 

memo 

Door de corononacrisis doen veel ondernemers een beroep op de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), en komen zij zodoende in de 

bijstand. 

Daarnaast stromen mensen met tijdelijk werk in de bijstand, omdat zij geen WW-rechten 

hebben opgebouwd, en geen andere bestaansmiddelen hebben om op terug te vallen. 

Normaal gesproken is het aantal aanvragen voor de algemene bijstand door het jaar 

heen redelijk stabiel, maar in maart piekten de aanvragen vanwege de coronacrisis. 

We geven nog geen voorspelling hoe de toename in de toekomst zal zijn. De 

uitzonderlijke situatie van deze tijd zal de plaatsing van de klanten van Halte Werk 

beïnvloeden. De KPI's en taakstellingen voor de re-integratie van de klanten zullen 

mogelijk dit jaar niet haalbaar blijken.

28-05-2020
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To-Do List

13 Jongerenloket Het bestuur Halte Werk besluit: akkoord te gaan met de volgende 4 punten. 

1. Vaststellen van het Uitvoeringsplan Jongerenloket 2.0, onder voorbehoud van: 

a. Het door de stuurgroep RPAnhn toekennen van € 389.000,- ESF-middelen; 

b. Het door lokale gemeenten toekennen van de benodigde additionele financiering

2. De projectleider opdracht te geven om medio juni 2020 een breed regionaal bestuurlijk 

overleg tussen de wethouders arbeidsparticipatie en de wethouders onderwijs. In dit overleg 

lichten we de plannen nogmaals toe en halen we het noodzakelijk draagvlak op om het 

uitvoeringsplan in de bestuurlijke routing te brengen. En zoeken we naar een overbrugging voor 

het per 1 juli 2020 wegvallen van de financiering van 1 fte bij RMC. 

3. De projectleider opdracht te geven om te starten met het voorbereiden van de implementatie. 

4. Instemmen met voorfinanciering van het Jeugdplatform door de gemeente Alkmaar, over de 

periode januari-september 2020. 

28-05-2020

12 Gedeeld 

opdrachtgeverschap project 

JoLo 2.0

Het bestuur Halte Werk besluit:

akkoord te gaan met gedeeld bestuurlijk opdrachtgeverschap project JoLo 2.0
09-04-2020

11 Wijziging individuele 

inkomenstoeslag 

Het bestuur Halte Werk besluit:

akkoord te gaan met het schrappen van de eis om zelfstandige woonruimte te hebben 

om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag. 

09-04-2020

10 ICT dienstverlening 

Alkmaar

Het bestuur Halte Werk besluit:

actie te ondernemen middels een brief aan gemeente Alkmaar
09-04-2020

9 Begroting Halte Werk 2021 Het bestuur Halte Werk besluit:

met mandaat de begroting aan te passen en te accorderen.
09-04-2020

8 Beleidsregels bestuurlijke 

boete

Het bestuur Halte Werk besluit:

In te stemmen met de inhoudelijke wijzigingen in de beleidsregels.
27-02-2020

7 KTO Minimapassen

Eigen bijdrage 

kinderopvang

Het bestuur Halte Werk besluit:

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang vervalt bij uitstroom uit bijstand door 

werkaanvaarding 

ongeacht hoogte inkomen uit te werken. 

27-02-2020

6 KTO Minimapassen

Ouderbijdrage

Het bestuur Halte Werk besluit:

Meedoenbudget ook bestemmen voor school activiteiten. 

Kanttekening: alleen beschikbaar stellen voor ouders en niet voor scholen om beroep op 

te doen

27-02-2020

5 Notitie verbreding melding 

vroegsignalering

Het bestuur Halte Werk besluit:

Meldpunt open te stellen voor de gemeenten Alkmaar en Langedijk 

Uitvoeringsva riant: 1. int.benadering/verwachte meldingen 
27-02-2020

4 Evaluatie uitvoering SHV 

2019

Het bestuur Halte Werk besluit:

- Leven In Voorspoed: stoppen met LIV 

- Buddy: Resultaat aanbesteding afwachten en dan keuze maken voor 1 of meerdere apps 

(maatwerk)aanbesteding volgen 

- Maatwerkproject gezinnen met minderjarige kinderen en jongvolwassenen: continueren 

27-02-2020

3 Bestuurlijk IC-rapportage Het bestuur Halte Werk besluit:

Akkoord te gaan met het vaststellen van de rapportage interne controle Q4 2019.
30-01-2020
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To-Do List

2 Begroting cliëntenraad 

Halte Werk
Het bestuur Halte Werk besluit:

In te stemmen met de bijgevoegde begroting van de Cliëntenraad Halte Werk voor het jaar 2020
30-01-2020

1 Rapportage bevindingen 

Belastingdienst
Het bestuur Halte Werk besluit akkoord te gaan met de voorlopige bevindingen van de 

Belastingdienst over het jaar 2015. Dit heeft geleid tot een definitief onderzoeksrapport met 

bijbehorende naheffingsaanslag en de belastingrente.

Het te corrigeren bedrag van € 379.682 blijft onder de 10%. Dit betekent dat er op grond van 

paragraaf 24a lid 3 BBBB geen verzuimboete opgelegd wordt. Het bedrag van de 

naheffingsaanslag bedraagt € 379.682, exclusief belastingrente. De belastingrente wordt 

berekend op basis van artikel 30hb Algemene Wet inzake rijksbelastingen en bedraagt € 

59.736,00. 

Het bestuur van Halte Werk besluit dit te verrekenen via de verdeelsleutel 70/20/10 methodiek.

30-01-2020
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