BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 23 JUNI 2020

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. 16 juni 2020

Wordt vastgesteld.

College

Leesmap / Uitnodigingen

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

850434

E. HeutinkWenderich

Maatregelen voor ondernemers

ADVIEZEN
Besluit





Instemmen om tot 1 oktober 2020 geen herinneringen, aanmaningen
en dwangbevelen te verzenden voor de ondernemers, de
aanslagoplegging zal met dagtekening 31 oktober 2020 verstuurd
worden.
Instemmen om de inning van de huur tot 1 oktober op te schorten.

Gewijzigd vastgesteld:
Het college heeft beslispunt twee als volgende gewijzigd vastgesteld:


De inning van de huurpenningen voor maatschappelijke instellingen tot
1 oktober 2020 op te schorten.

Samenvatting
Gelet op de coronamaatregelen is er in het college van 21 april 2020
voorgesteld om ondernemers tot 1 juli 2020 meer financiële ruimte te geven.
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Rekening houdend met de huidige maatregelen wordt voorgesteld om deze
periode te verlengen tot 1 oktober 2020.
861856

T.G.C. Luyckx

Verlengen opdracht collectiebeheer
Enkhuizen

1. In te stemmen met het voorstel om het contract van de collectiebeheerder
van de gemeente Enkhuizen te verlengen van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020
(bij Ziezzo);
2. De kosten voor 2020 ad € 10.000,- te dekken via de reguliere begroting;
3. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en deze voor
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Samenvatting
In de op 5 juli 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Uitvoeringsnota
cultuurbeleid is opgenomen dat het op orde brengen van de (registratie van de)
cultuurhistorische collectie in vier jaar wordt opgepakt. Door diverse oorzaken is
er meer tijd nodig voor deze opgave. Om te voorkomen dat het contract van de
huidige collectiebeheerder niet verlengd kan worden, wordt voorgesteld deze
functie op kosten van de gemeente Enkhuizen – met akkoord van de
gemeenteraad – tot juli 2023 onder te brengen bij de SED-organisatie.

Samenvatting

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

BESLUIT COLLEGE D.D.
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Wethouder
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Wethouder
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A.N. van den Bergh

E.A. van Zuijlen

T.G.C. Luyckx

E. Struijlaart

E. Heutink - Wenderich

Paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

AKKOORD
BESPREKEN

3

