BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 08 SEPTEMBER 2020

Aanwezig:
Afwezig:

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

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Besluitenlijst d.d. 1 september 2020

Wordt vastgesteld.

College

Leesmap / Uitnodigingen

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

853989

E.A. van
Zuijlen

Vaststelling reglement burgerlijke stand
Enkhuizen 2020

Het reglement burgerlijke stand vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2020

ADVIEZEN

Samenvatting
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking getreden. Vanaf die datum vallen buitengewoon ambtenaren van de
burgerlijke stand (babs) ook onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.
In het reglement burgerlijke stand zijn richtlijnen op het gebied van de
burgerlijke stand geregeld, waaronder de aanwijzing van babsen. Daarom moet
het reglement burgerlijke stand met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020
opnieuw worden vastgesteld.
866801

T.G.C. Luyckx

Vaststelling jaarverslag Toezicht en
Handhaving Kinderopvang 2019

1. Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2019 SED vast te
stellen;
2. De jaarverantwoording Kinderopvang 2019 digitaal aan te bieden aan de
Inspectie van het Onderwijs;
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3. Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2019 SED ter
informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Samenvatting
De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college jaarlijks verantwoording moet
afleggen aan de onderwijsinspectie over de wijze waarop hij uitvoering geeft
aan haar wettelijke taak van toezicht en handhaving. Het betreft toezicht en
handhaving van de in Enkhuizen geregistreerde kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en gastoudervoorzieningen. Voor 1 oktober 2020 dient
de vastgestelde jaarverantwoording ingediend te worden bij de
onderwijsinspectie en wordt het jaarverslag Toezicht en Handhaving
Kinderopvang 2019 ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.
870036

T.G.C. Luyckx

Vaststellen Subsidieregelingen
Enkhuizen 2021

1. De (in totaal 19) Subsidieregelingen Enkhuizen 2021 vast te stellen;
2. De vastgestelde Subsidieregelingen 2021 direct na dit besluit te publiceren
via het SDU en op de website van de gemeente;

3. Deze besluitvorming te communiceren met alle (potentiële)
subsidieontvangers en daarmee de aanvraagprocedure voor de periodieke
subsidies 2021 open te stellen tot 1 oktober 2020.
Samenvatting
Op grond van de Algemene Subsidieverordening 2016 (ASV) en het
Subsidiebeleidskader worden door het college de Subsidieregelingen 2021
vastgesteld. Het vaststellen van de subsidieregelingen vindt altijd plaats na
vaststelling van uitgangspunten voor de subsidieplafonds bij de Kadernota. Met
de subsidieplafonds en regelingen zijn de financiële kaders voor de
subsidieaanvragen in 2021 vastgesteld. In verband met de
bezuinigingsopdracht voor 2021 wordt er een bezuiniging gerealiseerd van €
112.400 op de plafonds. Met voorliggende subsidieregelingen worden de
inhoudelijke kaders vastgesteld. Op basis van deze regelingen, de ASV en het
subsidiebeleidskader kunnen organisaties voor het jaar 2021 periodieke
subsidie aanvragen tot 1 oktober 2020. De eenmalige aanvragen kunnen
jaarrond aangevraagd worden.
866926

E. Struijlaart

Ontwikkelstrategie ( uitwerking )
bestemmingsplan Gommerwijk-WestWest ( GWW )

1. In te stemmen met de strategie voor GWW, waaronder:
- De gemeenteraad voor te stellen, met een reguliere
bestemmingplanprocedure, de gronden aan De Gouw 46 (terug) te
bestemmen overeenkomstig het huidige (agrarische) gebruik;
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- De overige gronden verder uit te werken, waarbij het noordelijke deel
van GWW (tussen Weelenpad en Haling), als eerste fase voor bouwrijp
maken in beeld is omdat de gemeente deze gronden reeds in
eigendom heeft.
In te stemmen met bijgevoegde brief aan de eigenaar van de betrokken
gronden;
In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief;
Op grond van artikel 55, eerste lid Gemeentewet, juncto
artikel 10, tweede lid onder g Wet openbaarheid van
bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besluit en de
bij dit besluit behorende stukken
Op grond van artikel 55 vierde lid Gemeentewet de onder
punt 1 opgelegde geheimhouding op te heffen op het
moment dat met een reguliere bestemmingplanprocedure, de gronden
aan De Gouw 46 definitief (terug) bestemd zijn overeenkomstig het
huidige (agrarische) gebruik;

Samenvatting
Voor de realisatie van de woonwijk Gww zijn wij in gesprek met een
grondeigenaar aldaar. Wij zijn vanochtend geïnformeerd van de stand van
zaken en hebben een besluit genomen over het vervolg.
853146

E. Struijlaart

Herontwikkeling St. Franciscus
Xaveriuskerk Enkhuizen

1. Een positieve grondhouding in te nemen ten opzichte van het
principeverzoek voor de herontwikkeling van de St. Franciscus
Xaveriuskerk in Enkhuizen met inachtneming van het voorbereidingsbesluit
m.b.t. het parkeren voor alle ontwikkelingen;
2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.
Samenvatting
Op 29 april jl. Is er een principeverzoek ontvangen waarin voorgesteld wordt de
Sint Franciscus Xaveriuskerk aan de Westerstraat 107 te herbestemmen tot
woongebouw met 17 appartementen verdeeld over 4 bouwlagen. Het college
neemt een positieve grondhouding aan ten opzichte van de plannen voor dit
gemeentelijke monument, dat reeds jaren leeg staat. Bij de initiatiefnemer is
aangegeven dat de realisatie o.a. afhankelijk is van het in voorbereiding zijn
Parkeer- en verkeersontwikkelplan.
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738783

872922

E. Struijlaart

E. Struijlaart

Kweekwal woonwagenkamp;
heroverweging onderzoek verkoop
standplaatsen

De bestaande beheersituatie voort te zetten.

Peilnota Locatiekeuze Tiny Houses
Enkhuizen

1. Mogelijke locaties voor Tiny Houses voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. Aan de gemeenteraad richting voor een of meerdere voorkeurslocatie(s) te
vragen, welke vervolgens verder uitgewerkt gaan worden.

Samenvatting
In 2011 is een onderzoek gestart of de woonwagenbewoners hun
standplaatsen op het woonwagenkamp kunnen kopen van de gemeente.
Nadien is het rijksbeleid gewijzigd en dienen gemeenten (weer) te voorzien in
voldoende standplaatsen. Naar ons oordeel zou een eventuele verkoop afbreuk
kunnen doen aan die taakstelling. Wij hebben om die reden besloten de
bestaande situatie voort te zetten.

Samenvatting
Het vinden van een geschikte locatie voor Tiny Houses in Enkhuizen vereist
goede afwegingen. Een locatie is geschikt als deze aan verschillende criteria
voldoet, zoals: niet te ver afgelegen locatie, grond in eigendom van de
gemeente of Welwonen, infrastructuur en nutsvoorzieningen aanwezig. Het
selecteren van een geschikte locatie voor verdere uitwerking wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd.

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

692933
873329
866801
867713
864608

Portefeuillehouder

T.G.C. Luyckx
T.G.C. Luyckx
E. HeutinkWenderich
E. HeutinkWenderich

Onderwerp

Rapportage kwartaal 1 en 2 2020 programma Omgevingswet
Start herbouw OBS Het Driespan ( locatie de Flosbeugel )
Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2019
Diverse ( grond ) milieu zaken
Bodemsituatie De Bult - vervolgvragen
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866926
853146

E. Struijlaart
E. Struijlaart

Wijziging ontwikkelstrategie bestemmingsplan Gommerwijk-West-West
Herontwikkeling St. Franciscus Xaveriuskerk

BESLUIT COLLEGE D.D. 15 SEPTEMBER 2020
Secretaris
A.N. van den Bergh

Burgemeester
E.A. van Zuijlen

Wethouder
T.G.C. Luyckx

Wethouder
E. Struijlaart

Wethouder
E. Heutink - Wenderich

Paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

AKKOORD
BESPREKEN
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