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Is vastgesteld.
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Onderwerp

Besluit

672151

T.G.C. Luyckx

Samenwerking maaien waterplanten

Deelnemen aan de samenwerking voor het maaien van waterplanten in het
IJmeer en Markermeer door de samenwerkingsovereenkomst ‘maaien
waterplanten IJmeer Markermeer’ te ondertekenen.

ADVIEZEN

Samenvatting
In het Markermeer wordt overlast ervaren van waterplanten. In de SEDgemeenten is er (nog) geen overlast. Dossiertrekker Provincie NH heeft in
overleg met alle betrokken gemeenten nu een voorstel voor het jaarlijks
maaien van de waterplanten geformuleerd en vastgelegd een
Samenwerkingsovereenkomst. De vraag die nu voorligt is of wij mee willen
doen aan deze samenwerking. Meedoen betekend dat we de gemeentes die
al overlast ervaren steunen en indien we in toekomst ook overlast ervaren,
kunnen we ‘onder de vlag’ van deze samenwerking ook maaiwerk laten
uitvoeren.
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865730

E.A. van Zuijlen

Vaststellen brief provincie inzake
uitstellen vaststellen SED begroting
2021

1. In te stemmen met het bijgevoegde document ‘Brief provincie inzake
uitstel vaststellen SED begroting 2021’ en deze te verzenden naar
de provincie;
2. In te stemmen met de begeleidende raadsbrief.
Samenvatting
De SED-begroting 2021 is opgesteld -en inhoudelijk ook voorzien van
positieve zienswijze door de aangesloten raden- maar nog niet door het
algemeen bestuur vastgesteld.
Momenteel beraden wij ons over het politieke traject met betrekking tot de
verdeelsleutel en het proces met de verschillende gemeenteraden.
Nu de termijn van aanlevering van de SED begroting 2021 aan de
toezichthouder, de Provincie Noord-Holland op 1 augustus is verlopen, dient
de SED organisatie de provincie hiervan officieel in kennis te stellen, de
reden van vertraging aan te geven en aan te geven wanneer de begroting
naar verwachting naar de provincie verstuurd wordt.
Bijgaand hiertoe een conceptbrief. Om ook de raad te informeren is tevens
een begeleidende raadsbrief bijgevoegd.

692933

E. Struijlaart

Afstemming besluitvorming
Omgevingswet

De brief aan de gemeenteraad vast te stellen.
Samenvatting
Bij brief informeren wij de raad over de voorgenomen momenten van
afstemming en besluitvorming in de voorbereiding op de Omgevingswet. We
vragen de Raad ook zijn wensen over die afstemming en besluitvorming
kenbaar te maken, zodat daar bij de voorbereiding rekening mee kan
worden gehouden.

864048

E. Struijlaart

Woningbouw-behoefte-onderzoek
uitwerkingsplan Gommerwijk-westwest.

Aangehouden

1. Instemmen met het Marktonderzoek kwantitatieve en kwalitatieve
woningbouwbehoefte voor de Gommerwijk West-West Enkhuizen,
d.d. 29 mei 2020;
2. De conclusies van genoemd Marktonderzoek inz. de kwantitatieve
en kwalitatieve woningbouwbehoefte voor Gommerwijk West-West
ter afstemming in het bestuurlijke overleg VVRE van de Regio
Westfriesland voor te leggen.
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Samenvatting
In het kader van duurzame verstedelijking is een marktonderzoek uitgevoerd
naar de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte in
Enkhuizen. Dit vormt de onderbouwing van het woningbouwprogramma in
het uitwerkingsplan Gommerwijk West-West. Ons college heeft besloten in
te stemmen met de uitkomsten van het onderzoek en deze enerzijds te gaan
verwerken in het uitwerkingsplan en anderzijds vrij te geven voor
afstemming in VVRE-verband.
871568

E. Struijlaart

Opdracht raamovereenkomst
Ingenieursdiensten in de gemeenten
Stede Broec, Enkhuizen en
Drechterland

1) Kennis te nemen van de aanbestedingsprocedure van het contract
“Raamovereenkomst ingenieursdiensten in de gemeenten Stede
Broec, Enkhuizen en Drechterland”.
2) Een overeenkomst aan te gaan met voorgestelde partijen door
wederzijdse ondertekening van de contractstukken.
Samenvatting
De SED-organisatie maakt gebruik van externe partijen bij het voorbereiden
van projecten in de openbare ruimte. Deze ingenieursdiensten werden per
project ingekocht. Door deze diensten onder te brengen in een
raamovereenkomst, kan efficiënter gebruik worden gemaakt van
ingenieursdiensten en worden deze slimmer ingekocht.
De raamovereenkomst dient gemakkelijk in gebruik te zijn voor
medewerkers en ondersteunt de SED-organisatie (Domein Ruimte) waar zij
dat graag wil of nodig heeft. Er ontstaat een nauwere samenwerking met
ingenieursbureaus waardoor de kwaliteit van de dienstverlening en de
producten die daaruit voortkomen beter worden.

870742

E. Struijlaart

Vergunning Toezicht Handhaving
Jaarverslag 2019 en
uitvoeringsprogramma 2020/2021

Uitvoeringsprogramma en
strategisch VTH beleid
aanhouden

-

In te stemmen met het jaarverslag 2019 VTH beleid
Het jaarverslag 2019 VTH ter kennisname aan de raad te zenden

Samenvatting
In juli 2016 heeft het college het strategisch en operationeel VTH beleid
vastgesteld. Deze beleidsdocumenten hebben het einde van hun looptijd
bereikt en dienen te herzien worden. Naast beide documenten heeft de
gemeenteraad de verordening op de VTH kwaliteit vastgesteld (november
2016). Aan deze verordening wijzigt niets.
Met de vaststelling van het strategisch VTH beleid 2020/2021 is er een
nieuw kader waarop het uitvoeringsprogramma gebaseerd kan worden.
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In het jaarverslag VTH 2019 doen we verslag over de wettelijke taken van de
gemeente op het terrein van VTH en in de strategische doelstellingen voor
de periode 2016-2019. Het jaarverslag gebruiken we tevens ter
verantwoording van de verplichtingen in het kader van de Wet revitalisering
generiek toezicht (interbestuurlijk toezicht). Datzelfde geldt voor het
uitvoeringsprogramma 2020/2021
862488

E. Struijlaart

Afwijkingsbesluit contract
parkeervergunningenuitgifte

1) Af te wijken van het SED Inkoop en aanbestedingsbeleid 2018 conform
artikel 2.4.
2) Het afsluiten van een overbruggingsovereenkomst met de huidige partij,
voor de duur van de periode die nodig is om na vaststelling van het
nieuwe parkeerbeleid een Europese aanbesteding af te ronden, met een
maximum van een jaar.

Samenvatting
Per 6 oktober 2020 loopt het contract met P1 af. Afwegende de voor- en
nadelen voor het opstellen van een nieuwe overeenkomst, wordt
geadviseerd af te wijken van het SED Inkoop en aanbestedingsbeleid en om
een overbruggingsovereenkomst met de huidige partij af te sluiten, voor de
duur van de periode die nodig is om na vaststelling van het nieuwe
parkeerbeleid een Europese aanbesteding af te ronden, met een maximum
van een jaar.

872682

E. Struijlaart

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland
inzake Bais parkeerplek Burgwal 20

Vanuit het algemeen belang instemmen met het instellen van hoger beroep
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

864446

E. HeutinkWenderich

Oordeel provincie inzake financieel
toezicht

Het college neemt kennis van het oordeel van de Provincie en brengt dit ter
kennis aan de raad, met daarbij ter nadere toelichting een raadsbrief.
Samenvatting
Jaarlijks brengt de Provincie een oordeel uit over de financiële positie van de
gemeente. Aandachtspunt dit jaar zijn de hogere lasten binnen het sociaal
domein en het omzetten van de reserve onderhoud kapitaalgoederen in een
voorziening.
Beide onderdelen worden in of naar aanleiding van de begroting 2021
opgepakt.
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775764

E. HeutinkWenderich

Jaarverslag 2019 Stichting
Ondernemersfonds Enkhuizen

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de verantwoording en het
Financieel Jaarverslag 2019 van Stichting Ondernemersfonds
Enkhuizen (SOE);
2. Het toegekende subsidiebedrag aan de SOE voor 2019 vast te stellen
op € 300.000,-;
3. De Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen te berichten overeenkomstig
de bijgevoegde brief;
4. Kennis te nemen van en in te stemmen met de bijgaande informerende
raadsbrief over de verantwoording en het financieel jaarverslag 2019
van de Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen.
Samenvatting
Jaarverslag 2019 Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen
Op grond van de Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds Enkhuizen
heeft Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen de jaarstukken over 2019
ingediend. Het jaarverslag voldoet aan de voorwaarden. De toegekende
aanvragen voldoen aan de prestatieafspraken en er is een volledige
financiële verantwoording (inclusief controleverklaring van de accountant)
overlegd. In totaal is in 2019 een bedrag van € 300.000,- subsidie uitgekeerd
en er is € 200.117,- besteed. Met de reserve van € 111.508,- over 2018
wordt de totale bestemmingsreserve daarmee € 211.391,-. De reserve wordt
o.a. ingezet om meerjarige afspraken te kunnen faciliteren.

872612

E. HeutinkWenderich

Raadsbrief inzake vragen Algemene
Politieke Beschouwingen

Het college besluit de raadsbrief aan de raadsleden te sturen, na
beantwoording van de laatste vraag uit de eerste termijn.
Samenvatting
Onder andere voor behandeling van de vragen uit de Algemene Politieke
Beschouwingen en de vragen uit de eerste termijn van de behandeling van
de Kadernota 2021-2024 op 30 juni jl. is op 8 september een
raadsbijeenkomst gepland. In bijgaande raadsbrief zijn deze vragen in
concept beantwoordt.
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VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN

Zaaknummer
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Portefeuillehouder
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864446
872158
872612

Onderwerp
Uitbreiding terrassen horeca. Wethouder Struijlaart is gemandateerd om enkele tekstuele aanpassingen door te
voeren.
Afschrift brief financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen
Beantwoording schriftelijke vragen digitaal dossier GGD
Motie opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland
Informatie ontwikkeling locatie SMC
Afstemming besluitvorming Omgevingswet
VTH Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020/2021
Uitspraak parkeren Burgwal 20
Jaarverslag 2019 ondernemersfonds Enkhuizen
Oordeel provincie over financiële positie 2020
Plan van aanpak voor opstellen van de Transitievisie Warmte
Beantwoording vragen Algemene Politieke Beschouwingen
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