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Aanwezig:
Afwezig:

Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Luyckx, Struijlaart en Heutink-Wenderich, secretaris van den Bergh en locosecretaris Dekker

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Besluitenlijst d.d.

Wordt vastgesteld.

College

Leesmap / Uitnodigingen

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

858505

E.A. van
Zuijlen

Eerste tranche gedoogbeschikkingen
tijdelijke uitbreiding terrassen horeca

ADVIEZEN
Besluit





In te stemmen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, met de
verlening van de in de bijlage 1 opgenomen aanvragen voor een
gedoogbeschikking voor tijdelijke uitbreiding of vestiging van terrassen
In te stemmen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, met de
afwijzing van de in bijlage 2 opgenomen aanvragen
gedoogbeschikkingen voor tijdelijke uitbreiding of vestiging van
terrassen.

Samenvatting
De corona pandemie raakt de horeca in Enkhuizen hard. Het college c.q. de
burgemeester heeft besloten om tijdelijke uitbreiding of vestiging van terrassen
bij horecabedrijven mogelijk te maken. Horecaondernemers hebben daarom
verzoeken ingediend. Het college heeft op grond van de Beleidsregel tijdelijk
gedogen van uitbreiding of vestiging terrassen bij horecabedrijven zonder
vereiste vergunning Enkhuizen 2020 per aanvraag een afweging van belangen
gemaakt en een gedoogbeschikking afgegeven.
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850840

E. HeutinkWenderich

Tweede behandeling conceptkadernota 2021-2024

Het college biedt de Kadernota met Bijlage Nieuw beleid ter vaststelling aan de
raad aan.
Samenvatting
Het college heeft ingestemd met de Kadernota, welke wordt voorgelegd ter
besluitvorming aan de raad. In deze Kadernota zijn –gelet op de huidige
financiële situatie- nu geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.
Ombuigingen zijn tot de taakstelling van Š 3 miljoen opgenomen, waarvan in
2021 t/m 2024 een cumulatieve stijging van de ozb-opbrengst van 10%.
In 2021 is sprake van een gering incidenteel tekort en vanaf 2024 een
structureel tekort van 2,5 ton. Dekking hiervoor is nog niet aangegeven:
dekking kan door de raad op 30 juni worden gerealiseerd vanuit het ‘surplus’
van € 1.024 miljoen in de aangeleverde ombuigingssuggesties.

723199

E. Struijlaart

Verzoek Zuiderzeemuseum voor een
tijdelijke parkeervoorziening voor
bezoekers nabij de dienstingang

Stemt in, onder voorwaarden, met een tijdelijke parkeervoorziening voor
bezoekers van het Zuiderzeemuseum nabij de dienstingang van het
Zuiderzeemuseum.
Samenvatting
Met inachtneming van de corona-protocollen kan het Zuiderzeemuseum
hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 juni a.s. weer beperkt bezoekers ontvangen. De
meest veilige manier om het museum toegankelijk te maken is als bezoekers
gebruik kunnen maken van de dienstingang en geen gebruik hoeven te maken
van de boot. Wij hebben besloten hieraan, zij het onder een aantal
nadrukkelijke voorwaarden, medewerking te verlenen voor het
buitenmuseumseizoen van 2020.

Samenvatting

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

723199
851032

E. Struijlaart
T.G.C. Luyckx

Verzoek Zuiderzeemuseum voor een tijdelijke parkeervoorziening voor bezoekers nabij de dienstingang
Regeling Verrekening subsidie 2020 voor één- of meerdaagse activiteiten (i.v.m. corona-maatregelen)
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