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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 18 MEI 2021 

 

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

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 11 mei 
2021 

Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

917362 E.A. van 
Zuijlen 

Damoclesbeleid 2021 Enkhuizen 1. Gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet en artikel 4:81 
Algemene wet bestuursrecht, besluit de burgemeester van Enkhuizen 
de beleidsregels 'Damoclesbeleid gemeente Enkhuizen 2021' vast te 
stellen.  

2. Het college neemt kennis  van het 'Damoclesbeleid gemeente 
Enkhuizen 2021' vastgesteld op 18 mei 2021 door de burgemeester. 

 
Samenvatting 
Op grond van de Opiumwet heeft de burgemeester de mogelijkheid om 
bestuursdwang toe te passen als er in een lokaal of woning drugs als bedoeld 
in artikel 2 (harddrugs) of artikel 3 (softdrugs) van de Opiumwet worden 
verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Het college 
heeft kennis genomen van de door de burgermeester vastgestelde 
Damoclesbeleid gemeente Enkhuizen 2021'. 
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912979 
 
 
 
 

T.G.C. Luyckx Uitvoering moties IKC met keuze uit 
twee scenario’s 
 
 
Gewijzigd vastgesteld 

De Raad voorstellen: 
 

1. Scenario 1 (Motie 1 en 2: Versmallen IKC Plan: de indieners Keesman 
– De Jong- Stomp – Raven: IKC Smal en Mozaïek op locatie SMC 
onderzoeken samen met de Wegwijzer): Uitvoering geven aan moties 1 
en 2 waarbij locatie SMC niet haalbaar is voor de Mozaïek en 
voorgesteld wordt deze school te renoveren waarbij beide plannen een 
investering vragen van € 8.287.000 en leiden tot kapitaallasten van € 
313.000 per jaar en exploitatie vanaf 2024. 

 
2. De uitvoering van motie 3 (Ontwikkeling visie IKC met gemeenteraad 

en partners in het veld: de indiener Keesman) de onderwijsorganisaties 

samen met gemeente en raadsleden op een raadsinformatieavond een 

concept document met visie IKC door te spreken. 
 

Samenvatting 

Het college heeft het besluit genomen om de Raad te informeren over de 
implicaties van de moties die over het IKC zijn genomen in de 
Raadsvergadering van 30 maart 2021.  
Voorgesteld wordt de Raad het besluit voor te leggen van de doorrekening van 

motie 1 (IKC Smal) en 2 (alternatief zoeken voor Mozaïek).  

 E. Heutink-
Wenderich 

Raadsbrief behoefteraming 
werklocaties Westfriesland 

Kennis te nemen van en in te stemmen met de bijgaande informerende 
raadsbrief over het vervolg op het proces rondom de regionale behoefteraming 
werklocaties 2020. 
 
Samenvatting 
Op 26 januari 2021 heeft de provincie een nieuwe regionale behoefteraming 
werklocaties vastgesteld. Dit rapport vormt de basis voor nieuwe regionale 
afspraken en de herijking van het bestaande convenant. Om te komen tot 
nieuwe regionale afspraken is er vanuit de regio Westfriesland een 
vervolgopdracht uitgezet om de behoefte kwantitatief en kwalitatief in beeld te 
brengen. 
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VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

917362 E.A. van 
Zuijlen 

Damoclesbeleid Enkhuizen 2021 

902604 T.G.C. Luyckx Beleidsregels jeugdhulp 2021 

802315 T.G.C. Luyckx Stand van zaken implementatie nieuwe wet inburgering 

755297 E. Heutink-
Wenderich 

Beantwoording schriftelijke vragen SP 

 E. Heutink-
Wenderich 

Behoefteraming werklocaties Westfriesland 

 T.G.C. Luyckx Antwoorden schriftelijke vragen hertenkamp 

 
 
 
Besluit college d.d.: 25 mei 2021 
 

 Secretaris  
A.N. van den Bergh 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
T.G.C. Luyckx  

Wethouder  
E. Heutink - Wenderich 
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