BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 25 MEI 2021.

Aanwezig:
Afwezig:

Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Luyckx, Heutink-Wenderich, secretaris van den Bergh.
locosecretaris Dekker

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Worden vastgesteld.

College

Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 18 mei
2021
Leesmap / Uitnodigingen

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

917102

T.G.C. Luyckx

Mandatering GGD Hollands Noorden
taken Wet Kinderopvang

Akkoord gaan op grond van titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en
de Wet kinderopvang met het voorgestelde mandaat besluit GGD Hollands
Noorden d.d. 18 mei 2021.

Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN

Hiermee de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden met
de bevoegdheid tot onder mandaat, te mandateren, voor de volgende taken;
- besluitvorming tot het registreren en muteren in het Landelijk Register
Kinderopvang op grond van de artikel 1.45, 1.46 en 1.47 Wet Kinderopvang en
artikel 6 besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
personen register kinderopvang;
- besluitvorming tot lichte handhavingstaak Wet Kinderopvang (tot een formele
aanwijzing) inclusief besluiten om niet over te gaan tot (verdere) handhaving
Samenvatting
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaven van de
kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeente en het bijhouden van het
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Landelijk Register Kinderopvang. Het administratieve gedeelte van deze taken
is belegd bij de medewerker WMO-toegang. Deze huidige belegging heeft een
inefficiënte en kwetsbare positie binnen de gemeente. Voorstel is om deze
taken te beleggen bij de GGD. Zij hebben een team van medewerkers, die
deze betreffende taken ook voor de regiogemeenten uitvoeren.

914439

900510

T.G.C.
Luyckx/E.
HeutinkWenderich

Inhuur L. Göttgens

E. HeutinkWenderich

Westerstraat 164 Brasserie van Rensch

Een positieve grondhouding aannemen. De finale beoordeling kan pas wanneer
het parkeerbeleid bekend is dan wel het voorbereidingsbesluit is beëindigd.

Aangehouden

Samenvatting
Er is een vraag binnengekomen betreft het perceel Westerstraat 164 te
Enkhuizen om daar één woning van te maken. Momenteel is op de begane
grond nog een horecabestemming aanwezig. Wij hebben tegenover deze vraag
een positieve grondhouding, maar betreft het aspect parkeren kunnen wij nog
niet beoordelen in verband met het geldende voorbereidingsbesluit.

Wijziging Leidraad invordering
gemeentelijke belastingen per 1-1-2021

Akkoord te gaan met de vaststelling van de Leidraad Invordering gemeentelijke
belastingen per 1-1-2021

E. HeutinkWenderich

Inhuur L. Göttgens voor periode 1 april t/m 30 juni 2021
Samenvatting
De heer Gottgens met ingang van 1 april 2021, voor gemiddeld 16 uur per
week, door de gemeente Enkhuizen inzetten om namens de stichting ‘Iedereen
telt mee’ de beheersmaatregelen in het Sociaal Domein te implementeren.
De inhuurtermijn loopt tot 30 juni 2021.

Samenvatting
De gemeentelijke Leidraad Invordering bevat de beleidsregels betreffende de
invordering van gemeentebelastingen en wordt normaal gesproken twee keer
per jaar aangepast, in januari en in juli.
905289

E. HeutinkWenderich

Vaststelling Kadernota 2021-2025

Het college stelt de Kadernota 2021-2025 vast en biedt deze ter vaststelling
aan de raad aan.
Samenvatting
Als gevolg van de eerste lezing door het college op 11 mei jl. zijn in deze
definitieve versie de nodige mutaties aangebracht en vragen gesteld. Deze
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905278

E. HeutinkWenderich

Vaststelling Jaarstukken 2020

mutaties worden in dit advies besproken en de vragen beantwoord.
Het college stelt de Jaarstukken 2020 vast en biedt deze ter vaststelling aan de
raad aan.
Samenvatting
De Jaarstukken 2020 sluiten met een batig resultaat van € 1,322 miljoen, welk
kan worden gestort in de Algemene Reserve.

918291

E. HeutinkWenderich

Intentieverklaring verkeersveiligheid

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verbeteren van de verkeersveiligheid zoals
opgenomen in het strategisch plan verkeersveiligheid 2030
Verkeersveiligheid regio West-Friesland.
2. De portefeuillehouder te mandateren om de intentieverklaring namens de
gemeente Enkhuizen te ondertekenen.
Samenvatting
Instemmen met de intentieverklaring verkeersveiligheid

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

200000

E.A. van
Zuijlen
E. HeutinkWenderich
T.G.C. Luyckx

Schriftelijke toelichting investering SED organisatie

905278

Reactie op het accountantsverslag 2020
Tijdelijke opvang bewoners Begoniastraat
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Besluit college d.d.:
Secretaris
A.N. van den Bergh

Burgemeester
E.A. van Zuijlen

Wethouder
T.G.C. Luyckx

Wethouder
E. Heutink - Wenderich

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

AKKOORD
BESPREKEN
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