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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 22 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. 15 juni 
2021 

Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

922733 E. Heutink-
Wenderich 

Voorstel deelname Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij 

1. niet deel te nemen als aandeelhouder in de ROM Noord-Holland en de 
gemeenteraad daarvoor dan ook geen voorstel te doen. 

2. wel bij te dragen aan de jaarlijkse exploitatie van een werkorganisatie 
ROM (de zgn. ‘solidariteitsbijdrage) 

 
Samenvatting 
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit om niet als 
aandeelhouder deel te nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
die voor Noord-Holland opgericht wordt. Wel wordt besloten om bij te dragen 
aan de werkorganisatie die projecten gaat begeleiden, gericht op herstel van 
het MKB en energietransitie in de provincie. 
 

913320 E. Heutink-
Wenderich 

Actualisatie Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 
met bijbehorende regelingen 

De raad voor te stellen:  
1. de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Enkhuizen 2021 
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuren Enkhuizen 2014. 
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2) de Algemene plaatselijke verordening Enkhuizen 2020 als volgt te wijzigen:  
a. In Artikel 2:11, 4e lid de verwijzing naar de telecommunicatieverordening te 
wijzigen in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren. 
b. In artikel 5:24, 4e lid de verwijzing naar de telcommunicatieverordening te 
wijzigen in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren.  
 
Het college wordt voorgesteld: 
1.de bijbehorende regelingen, het Handboek kabels en leidingen, de 
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen en de Nadeelcompensatie 
regeling kabels en leidingen, vast te stellen, onder opschortende voorwaarde 
dat de AVOI onder punt 1 wordt vastgesteld. 
 
Samenvatting 
De gemeente beschikt op dit moment over een Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren uit 2014. Een actualisatie naar de huidige eisen, 
wetgeving en de stand der techniek is noodzakelijk. Met vaststelling van deze 
AVOI hebben we een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders en aan 
de eisen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming 
van alle ondergrondse infrastructuren 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

888737 T.G.C. Luyckx Voortgang onderzoek Hertenkamp 

869945 T.G.C. Luyckx Vragen over uitstel digitaal dossier GGD 

Besluit college d.d.: 29 juni 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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AKKOORD 
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BESPREKEN 

 
    

 

 

 


