BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 29 SEPTEMBER 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

Wordt vastgesteld.

College

Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 22
september 2020
Leesmap / Uitnodigingen

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

875625

T.G.C. Luyckx

Instemming Offerte Mooi Noord-Holland
inzake Erfgoedbeleid Enkhuizen

1. In te stemmen met de offerte van Mooi Noord-Holland om het
erfgoedbeleid voor Enkhuizen (inclusief participatie) te voltooien en gereed
te maken voor besluitvorming;
2. De benodigde € 17.000,- excl. BTW hiervoor te dekken uit het beschikbaar
gestelde budget onder 4.7 van het Uitvoeringsprogramma.

Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN

Samenvatting
In het Uitvoeringsprogramma van Enkhuizen is opgenomen dat er Cultuur- en
Erfgoedbeleid opgesteld dient te worden. Dit zijn twee aparte documenten,
waarvoor al een basis is gelegd. Het Erfgoedbeleid borduurt voort op de
vastgestelde Peilnotitie Erfgoedbeleid in 2019. Voorgesteld wordt om Mooi
Noord-Holland opdracht te geven om het Erfgoedbeleid – inclusief participatie –
te voltooien en gereed te maken voor bestuurlijke besluitvorming.
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876140

T.G.C. Luyckx

Cofinanciering Provinciaal Noodfonds
Culturele Instellingen

Het college van B&W gaat akkoord met de vereiste 35% cofinanciering als
onderdeel van het provinciale noodfonds voor culturele instellingen, te weten €
18.370,80, onder voorbehoud dat
- provincie Noord-Holland de aanvraag van de gemeente toekent en daarmee
65% bijdraagt, te weten € 34.117,20 en;
- de gemeenteraad instemt met de najaarsnota waarbij de extra middelen van
het rijk ter compensatie van Covid-19 voor cultuur worden bestemd voor
taakveld cultuur.
GEWIJZIGD VASTGESTELD
Het college heeft het voorgestelde besluit onder beslispunt 3 conform
onderstaande gewijzigd vastgesteld:


Dekking van de bij dit voorstel behorende kosten vindt plaats,
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, bij de
najaarsnota 2020.

Samenvatting
De Provinciale Staten hebben in de vergadering van 18 mei jl. een motie
aangenomen voor het instellen van een provinciaal noodfonds, voor
instellingen in Noord-Holland die zwaar geraakt worden door de landelijke
Covid-19 maatregelen. Waar dit provinciale noodfonds eerst gericht zou zijn op
zowel maatschappelijke- als culturele instellingen, is uiteindelijk gekozen voor
een focus op culturele instellingen. Deze culturele instellingen dienen een
bovenlokaal belang, maken een belangrijk deel uit van de regionale culturele
infrastructuur en hebben een structurele subsidierelatie met de gemeente waar
zij gevestigd zijn. Een andere belangrijke voorwaarde voor toekenning vanuit
het provinciale noodfonds is cofinanciering door de gemeente.
874148

E. HeutinkWenderich

Eerste lezing programmabegroting
2021 en meerjarenraming 2022-2024

Het college neemt kennis van de eerste versie van de Programmabegroting
2021 en meerjarenraming 2022-2024 en geeft de eventuele
aanpassingen/aanvullingen door aan de afdeling financiën.
Samenvatting
De Programmabegroting wordt in twee lezingen door het college behandeld: de
eerste lezing is bedoeld voor aanpassingen/ aanvullingen door het college en
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de tweede lezing is bedoeld voor vaststelling. De tweede lezing is gepland op
13-10-2020.

Samenvatting

Samenvatting

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

875520

T.G.C. Luyckx

Toelichting dekking aanvullende huur noodhuisvesting Het Driespan aan Flosbeugel
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