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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 8 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. 1 juni 2021 Worden vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

885743 T.G.C. Luyckx Overdracht wegen 
Hoogheemraadschap 
 
AANGEHOUDEN 

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit en deze aan te 
bieden voor de raad van juni 2021. 
 
Samenvatting 
De wegen buiten de bebouwde kom zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap. 
Het is gewenst dat het beheer bij de gemeenten komt te liggen. Door de wegen 
in Westfriesland over te nemen hebben de gemeenten in Westfriesland een 
gezamenlijk voordeel. Het voordeel ontstaat doordat BTW door gemeenten 
gecompenseerd kan worden en de bijdrage aan de wet herverdeling ergen van 
de gemeente en de heffingsaanslag naar bewoners en bedrijven komt te 
vervallen. 
 

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”. 
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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. 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

918962 T.G.C. Luyckx Evaluatie JeugdzorgPlus in Antonius, 4 februari 2020 – 4 februari 2021 

 
 
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 

 
    

 


