BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 15 JUNI 2021

Aanwezig:
Afwezig:

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

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 8 juni 2021

Worden vastgesteld.

College

Leesmap / Uitnodigingen

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

913504

E.A. van
Zuijlen

Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport
digitale dienstverlening

In te stemmen met de bestuurlijke reactie

ADVIEZEN

Samenvatting
In november 2020 is de onderzoeksopzet voor dit rekenkameronderzoek met
de gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland besproken. Er
is in het eerste kwartaal van 2021 door de rekenkamer onderzoek uitgevoerd.
Het concept-rapport is afgerond en bestaat uit 2 delen, een bestuurlijke nota en
een nota van bevindingen. Voordat het rapport door de rekenkamer officieel
wordt aangeboden aan de 3 gemeenteraden worden de besturen in staat
gesteld een bestuurlijke reactie te geven.
895991

E.A. van
Zuijlen

Aanvraag tijdelijke
omgevingsvergunning ( 10 jaar )
proeftoontuin ‘De Garden’

De gevraagde omgevingsvergunning, inhoudende een tijdelijke ontheffing op
grond van artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, voor
een periode van tien jaar te verlenen onder voorwaarde dat:
De planschadeovereenkomst wordt ondertekend.
- Het parkeren van auto’s en/of touringcars van bezoekers vindt niet
plaats op het terrein van de proeftuin i.c. het Schootsveld. Aanvrager
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-

-

kan hiervoor gebruikmaken van het parkeerterrein van Westeinde 62
(Syngenta).
Groepen bezoekers ( bus/ touringcar) , die vanaf de parkeerplaats
Westeinde 62 komen, worden begeleid bij het oversteken van de
kruising Randweg / Westeinde door of namens medewerkers van de
Garden.
Bezoekers die te voet komen maken uitsluitend gebruik van een nog te
maken entree aan de noordzijde van de Garden die aansluit op het
aldaar aanwezige voetpad. Hiervoor moet een aparte
omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Samenvatting
Stichting De Garden heeft een tijdelijke omgevingsvergunning gevraagd voor
een proef- c.q. toontuin die opengesteld wordt voor bezoekers / publiek op een
perceel grond in het Schootsveld, ten zuiden van het Westeinde. Het
bestemmingsplan laat een dergelijk gebruik in beginsel toe, maar geen
openstelling voor bezoekers / publiek. De gevraagde periode is maximaal tien
jaar. Daarnaast is parkeren op dit terrein niet toegestaan. Dit brengt met zich
mee dat voor het niet kunnen parkeren op eigen terrein een ontheffing van het
bestemmingsplan nodig is, tevens voor 10 jaar.
Wij hebben besloten, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van het
bestemmingsplan en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor een
periode van maximaal tien jaar.
920236

T.G.C. Luyckx

Uitvoeringsnota Voor- en
Vroegschoolse educatie (VVE) 20202023




De uitvoeringsnota VVE 2020-2023 vast te stellen;
VVE Nota 2011-2016 gemeente Enkhuizen in te trekken.

Samenvatting
De gemeente Enkhuizen vindt het belangrijk dat kinderen een goede start
hebben en dat er goed onderwijs is. Daarbij is het beheersen van
taalvaardigheden heel belangrijk. In Enkhuizen wordt al enige jaren door de
peuteropvang gewerkt met een VVE-programma: kinderen met een (dreigende)
taal- en of ontwikkelingsachterstand worden – na een indicatie door de
Jeugdgezondheidszorg – extra begeleid en ondersteund. Deze uitvoeringsnota
is een verdere aanzet om de ondersteuning van het jonge kind met een taal- en
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of ontwikkelingsachterstand of het risico daarop, verder uit te werken en te
verbeteren.
868277

E. HeutinkWenderich

Begoniastraat (Bloemenbuurt)
aanvraag omgevingsvergunning voor
de herbouw van 16 grondgebonden
huurwoningen; start ontwerpfase

Instemmen met de anterieure overeenkomst voor de bouw van 16
woningen aan de Begoniastraat;
De aanmeldnotitie vaststellen, inhoudende dat de bouw van de 16
woningen geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft en dat er geen nader
onderzoek moet plaatsvinden;
Na volledige ondertekening van de anterieure overeenkomst de
aanvraag met de ontwerpbeschikking ter visie leggen overeenkomstig afdeling
3.4 Awb.
Samenvatting
Van woningcorporatie Welwonen is een aanvraag omgevingsvergunning
ontvangen voor de bouw van 16 huurwoningen op de locatie waar nu nog de te
slopen woningen Begoniastraat 19 t/m 57 (oneven) staan. Welwonen wil de
woningen iets achter de rooilijn bouwen waardoor het qua ruimte mogelijk wordt
om tweezijdig auto’s te parkeren in dit deel van de Begoniastraat. De
gemeenteraad heeft op 20 april jl. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
(VvGB) afgegeven. Vandaag is besloten de procedure te vervolgen met het ter
inzage leggen van de complete aanvraag, de VVGB, de Aanmeldnotitie en de
ontwerp-omgevingsvergunning met de mogelijkheid daarop zienswijzen te
geven. Ook is ingestemd met de anterieure overeenkomst waarin nadere
afspraken staan over deze ontwikkeling. Hiervan wordt een zakelijke
omschrijving ter inzage gelegd.

922127

E. HeutinkWenderich

Aantrekken langlopende geldlening ad
€ 3.000.000

In te stemmen met het aantrekken van een langlopende geldlening groot €
3.000.000 bij de Bank Nederlandse Gemeenten
Samenvatting
Het college heeft ingestemd met het aantrekken van een langlopende
geldlening groot € 3.000.000 bij de Bank Nederlandse Gemeenten

Samenvatting
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VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

920236
922451

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

Uitvoeringsnota VVE Enkhuizen
Beantwoording vragen HEA m.b.t. bevoegdheden BOA’s Enkhuizen

895991

Omgevingsvergunning proef- / toontuin ‘De Garden’
Aanvullende informatie: Evaluatie SED Perspectief en aanpak organisatieontwikkeling SED
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