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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 1 JUNI 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. 25 mei 
2021 

Worden vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

919661 T.G.C. Luyckx Viering 450 jaar ‘De Slag om de 
Zuiderzee’ in 2023 

In te stemmen met: 
1. Met een financiële bijdrage ter hoogte van € 14.286,- aan het regionale 

initiatief voor de viering van De Slag om de Zuiderzee van Nederland in 2023; 
De rol voor het Westfries Archief, Westfries Museum en Archeologie West-
Friesland als regionale initiatiefgroep de voorwaarde mee te geven dat er ook 
subsidie wordt aangevraagd bij de provincie Noord-Holland onder de 
subsidieregeling Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 
2021. 
 
Samenvatting 
In 2022 wordt met behulp van een landelijk en lokaal programma de geboorte 
van Nederland gevierd. In 2023 in West-Friesland de Slag om de Zuiderzee 
herdacht. In regionaal verband wordt er zorg gedragen voor een programma 
waardoor aandacht gegenereerd wordt voor de historische gebeurtenis en het 
belang daarvan voor het verloop van de geschiedenis. 
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841091 E. Heutink-
Wenderich 

Compagnieshaven 1 – Nieuwbouw en 
uitbreiding Joosten Watersport 
 
 
Aangehouden 

Het college staat positief tegenover de nieuwbouw van de watersportwinkel aan 
de Compagnieshaven 1 en is in afwachting van een officieel verzoek om 
afwijking van het bestemmingsplan “Binnenstad en Havens”. 
 
Samenvatting 
Het pand van Joosten Watersport op de Companieshaven is in slechte staat en 
de Compagnieshaven wil een nieuw pand realiseren. Het pand wordt gedraaid 
op het bouwvlak waardoor het gedeeltelijk buiten het bouwvlak komt te liggen. 
De goothoogte en het gedeeltelijk plat afdekken van het gebouw zijn ook in 
strijd met de bestemmingsplanvoorschriften. Door de compacte vorm van het 
bouwwerk wordt het aantal vierkante meters aan detailhandel oppervlakte op 
de begane grond uitgebreid. Het nieuwe plan is een verbetering voor de 
uitstraling van het gebied. Het plan is gericht op watersport en versterkt de 
aantrekkelijkheid voor een toeristische sector. 
 

=== 
 
 
 

E. Heutink-
Wenderich 

Afsluiting Melkmarkt 
 
 
Gewijzigd besluit 

Het opheffen van de afsluiting van de Melkmarkt met ingang van 4 juni 2021, 
12.00 uur. 
 
Samenvatting 
Voor de zomer van 2021 heeft het college besloten om de Melkmarkt af te 
sluiten om de terrassen daar uit te kunnen breiden. Naar aanleiding van de 
motie van de gemeenteraad en de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft 
het college de afsluiting van de Melkmarkt heroverwogen. Het college heeft 
besloten om de afsluiting van de Melkmarkt op te heffen en verder uit te 
werken. 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

918984 T.G.C. Luyckx Voorjaarsnota en 1e kwartaalrapportage 2021 WerkSaam Westfriesland 
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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 
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AKKOORD 

 
    

BESPREKEN 

 
    

 


