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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 29 JUNI 2021 

 

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

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 22 juni 
2021 

Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

921476 T.G.C. Luyckx Jaarverslag Toezicht en Handhaving 
kinderopvang 2020 

1. Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2020 SED vast te 
stellen; 
2. De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 digitaal aan te bieden aan de 
Inspectie van het Onderwijs; 
3. Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2020 SED ter 
informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.   
 
Samenvatting 
De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college jaarlijks verantwoording moet 
afleggen aan de onderwijsinspectie over de wijze waarop hij uitvoering geeft 
aan zijn wettelijke taak van toezicht en handhaving. Het betreft toezicht en 
handhaving van de in Enkhuizen geregistreerde kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang en gastoudervoorzieningen. Voor 1 juli 2021 dient de 
vastgestelde jaarverantwoording ingediend te worden bij de onderwijsinspectie 
en wordt het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2020 ter 
kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. 
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922746 E. Heutink-
Wenderich 

Toetredingsverklaring 
ballotageovereenkomst HVC 

In te stemmen met het ondertekenen van de toetredingsverklaring tot de 
ballotageovereenkomst waarmee Enkhuizen individueel aandeelhouder wordt 
van HVC. 
 
Samenvatting 

In navolging van de besluitvorming medio 2020 omtrent de toekomst van het 
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf 
Westfriesland (CAW), dienen de aandelen N.V. HVC van het CAW 
overgedragen te worden aan de individuele gemeenten. Om dit mogelijk te 
maken dienen de gemeenten afzonderlijk deel te nemen aan de 
ballotageovereenkomst (de deelname van het CAW in de overeenkomst 
vervalt). Voorliggend voorstel betreft het ondertekenen van de 
toetredingsverklaring. 

922727 E. Heutink-
Wenderich 

Wijziging 
achtervangovereenkomst met 
Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw 

1) In te stemmen met het aangaan van de geactualiseerde 
achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 
2021. 

2) Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er 
enkele wijzigingen in bestaande 
achtervangovereenkomsten worden voorbereid en deze 
later dit jaar ter besluitvorming aan uw college wordt 
voorgelegd. 

3)  
Samenvatting 

 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ons bij brief van 17 
mei 2021 gevraagd om in te stemmen met een nieuwe 
achtervangovereenkomst. Het WSW borgt leningen van 
woningcorporaties.  Er ligt een nieuwe achtervangovereenkomst 
voor met een aantal wijzigingen die de positie van WSW ten 
opzichte van deelnemende corporaties en de achtervangers 
verduidelijken. Voor bestaande leningen verandert er niks in de 
verdeling, maar worden wel enkele algemene veranderingen 
aangekondigd. 
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755297 
 

E. Heutink-
Wenderich 

Beslissing op bezwaren tegen de op 22-
12-2020 verleende OBM aan De 
Elsenburg BV 

de bezwaren van bezwaarmakers woonachtig buiten een straal  
van 2 kilometer van de beoogde geitenhouderij niet-ontvankelijk 
te verklaren; 
- de overige bezwaren ontvankelijk en – voor wat betreft het 
onderdeel volksgezondheid –  gegrond te verklaren; 
- het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling van 6 december 2018  
te herroepen en alsnog te besluiten dat een m.e.r. is vereist; 
- het bestreden besluit van 22 december 2020 te herroepen en  
de OBM zoals aangevraagd op 6 december 2018 alsnog te  
weigeren;  
- coulancehalve een proceskostenvergoeding toe te kennen aan 
de drie gemachtigden van bezwaarmakers, die daarom in het  
bezwaarschrift hebben verzocht; en 
- de raad te informeren middels bijgaande concept raadsbrief. 
 
Samenvatting 

Op 22 december 2020 is aan De Elsenburg B.V. een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend voor het 
oprichten van een geitenhouderij. Tegen dit besluit zijn 465 bezwaren 
ingediend. In heroverweging is opnieuw advies gevraagd aan de 
ODNHN, waarbij tevens het voorbereidingsbesluit vormvrije m.e.r. 
beoordeling opnieuw is getoetst. De OHNHN heeft in zijn advies van 17 
mei 2021 geadviseerd, gelet op nieuwe ontwikkelingen en inzichten, dat 
een milieueffectrapport vereist is en als gevolg daarvan de 
aangevraagde OBM moet worden geweigerd. Dit advies wordt gevolgd, 
zodat in de beslissing op bezwaar de bezwaren van bezwaarmakers 
woonachtig binnen een straal van 2 km. van de beoogde geitenhouderij 
ontvankelijk en voor wat betreft het onderdeel volksgezondheid gegrond 
worden verklaard.  
Het voorbereidingsbesluit vormvrije m.e.r.-beoordeling van  
6 december 2018 en de OBM van 22 december 2020 worden herroepen en de 
aangevraagde OBM wordt alsnog geweigerd. Bezwaren van bezwaarmakers 
woonachtig op meer dan 2 km van de beoogde geitenhouderij worden niet-
ontvankelijk verklaard, omdat de risico’s voor de volksgezondheid op een 
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afstand van meer dan 2 km van een geitenhouderij niet dan wel onvoldoende 
bekend zijn. 

923804 E.A. van 
Zuijlen 

Vaststellen profielschets 
gemeentesecretaris Enkhuizen 2021 en 
het wervings- en selectieproces 
 
 
De profielschets is gewijzigd 
vastgesteld. In de tekst van de 
profielschets zijn beperkte wijzigingen 
doorgevoerd. 

1. Vaststellen profielschets gemeentesecretaris Enkhuizen/ 
directeur bedrijfsvoering SED 2021 

2. .Vaststellen de werving en selectieprocedure 
gemeentesecretaris Enkhuizen/ directeur bedrijfsvoering SED 
 
Samenvatting: 
Eind 2021 loopt de opdracht van de huidige interim-
gemeentesecretaris van de gemeente Enkhuizen af. Om de 
vacature die dan ontstaat tijdig in te vullen, is het starten met de 
werving voor de functie gemeentesecretaris Enkhuizen 
noodzakelijk. 
Het bureau Castanho heeft de opdracht gekregen om de 
werving & selectieprocedure te begeleiden. In juni heeft het 
bureau Castanho intake gesprekken gevoerd met de leden van 
de selectie- en adviescommissie. De informatie die Castanho 
heeft opgehaald is verwerkt in de profielschets 
gemeentesecretaris Enkhuizen. 

924419 E. Heutink-
Wenderich 

Onderzoek gebruikers stadskantoor en 
(financieel) inzicht van evt. verplaatsing 
van deze gebruikers naar het stadhuis 

Akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking aan HEVO en Van de 
Worp Interim- en Procesmanagement. 
 
Samenvatting: 
Het tot realisatie brengen van de gebiedsontwikkeling Zilverstraat 
Hoogstraat, vraagt helderheid ten aanzien van de scope omtrent o.a. 
het Stadskantoor. De huidige fase 1 betreft het proces om te komen tot 
een bestuurlijke afronding van de definitiefase met de bestuurlijke 
vaststelling van een ontwikkelkader voor de gebiedsontwikkeling in de 
2e helft van dit jaar. De raad heeft gevraagd om een helder inzicht in de 
geboden dienstverlening, huisvesting van de huidige gebruikers en 
financiën die een eventuele verplaatsing van de huidige in het 
Stadskantoor gehuisveste ambtelijke medewerkers, dienstverlening en 
huurder. 
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666424 E. Heutink-
Wenderich 

Openbaarmaking stukken 
Enkhuizerzand 

1. Uiterlijk 30 juni, met de verkregen instemming van OREZ, de 
motie Enkhuizerzand van 25 mei 2021 uit te voeren en de 
gevraagde documenten aan de raad ter beschikking te stellen 

2. Het taxatierapport Recreatieoord Enkhuizerzand, d.d. 9 oktober 
2017, onder geheimhouding als bedoeld in art. 25 lid 2 
Gemeentewet, en gelet op het belang als benoemd in art. 10 lid 
2 onder b Wob, aan de raad ter beschikking stellen. 

3. Op grond van art. 25 lid 3 Gemeentewet de raad te vragen de 
geheimhouding, gelet op de betrokken belangen, te 
bekrachtigen op het taxatierapport. 

 
Samenvatting: 
Tijdens de raadsvergadering op 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad de 
motie aangenomen waarin aan het college wordt gevraagd om een 
aantal stukken inzake het Enkhuizerzand aan haar te verstrekken. Het 
college heeft hiertoe tot uiterlijk 30 juni 2021 de tijd gekregen.  
 
Met dit advies wordt het college voorgesteld het besluit te nemen om 
uiterlijk 30 juni 2021 de motie Enkhuizerzand van 25 mei 2021 uit te 
voeren en de gevraagde documenten aan de raad te verstrekken en het 
taxatierapport Recreatieoord Enkhuizerzand, d.d. 9 oktober 2017, onder 
geheimhouding als bedoeld in art. 25 lid 2 Gemeentewet aan de raad 
ter beschikking te stellen. Het is vervolgens aan de raad om de 
opgelegde geheimhouding als bedoeld in art. 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering die blijkens de 
presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
leden is bezocht.  

 E. Heutink-
Wenderich 

Uitvoeringskosten bezuinigingen 
Enkhuizen 

1. In te stemmen met een extra investering á  € 106.000 (2021) en 
€ 10.000 (2022) voor de uitvoering van de door de raad 
opgelegde ombuigingen. 

2. In te stemmen een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de 
raad gevraagd wordt in te stemmen met de benodigde 
investering om de ombuigingen te realiseren.  

3. In te stemmen om vooruitlopend op  een instemmend besluit van 
de raad maximaal € 25.000,-- van de investering te activeren 
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zodat de ombuigingen voor 2021 en 2022 worden gerealiseerd 

4. In te stemmen om de kosten in 2021 te dekken uit de Reserve 
Sociaal Domein en het dekkingsvoorstel op te nemen in het nog 
voor te bereiden raadsvoorstel. 

 
Samenvatting: 
 Eind 2020 heeft de raad ingestemd met een aantal bezuinigingen dat 

betrekking heeft op het brede maatschappelijke middenveld (incl. 
Sociaal domein). Voor een aantal ombuigingen zijn investeringen 
nodig om deze te realiseren. Niet voor alle voornoemde investeringen 
is budget beschikbaar. Het college heeft ingestemd om de raad voor te 
stellen hiervoor budget beschikbaar te stellen. Om de ombuigingen 
voor 2021 en 2022 te kunnen realiseren activeert het college, 
vooruitlopend op het besluit van de raad, een deel van de 
investeringen in 2021. De raad wordt voorgesteld de dekking voor de 
ombuigingen te realiseren in de reserve sociaal domein. 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

921476 T.G.C. Luyckx Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2020 

594120 E. Heutink-
Wenderich 

Uitspraak Raad van State: verzoek tegemoetkoming planschade gronden Mts. Zwaan 

755297 E. Heutink-
Wenderich 

Beslissing op bezwaren tegen de verleende OBM aan de Elsenburg BV 

666424 E. Heutink-
Wenderich 

Enkhuizerzand 

859520 E.A. van 
Zuijlen 

Vervolg beantwoording vragen inzake Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog 
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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 

 
    

 

 

 


