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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 31 AUGUSTUS 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 d.d. 24 augustus 2021 Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

932746 T.G.C. Luyckx Transformatievisie Jeugdzorg Plus 
vanaf 2023 
 
 
 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

1. De gemeenteraad voor te stellen om 
- de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ vast te 

stellen.  
2. Kennis te nemen van het positieve advies van de 

Participatieraad Enkhuizen ten aanzien van de 
transformatievisie JeugdzorgPlus en deze ter informatie mee 
te sturen naar de gemeenteraad. 

3. In te stemmen met de bestuurlijke reactie aan de 
Participatieraad Enkhuizen. 

 
Samenvatting 

Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af. In 
voorliggende transformatievisie wordt vastgesteld hoe de achttien Noord-
Holland-Noord gemeenten de JeugdzorgPlus zien, dat een gecontroleerde 
afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke opdracht 
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ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus 
te voorkomen. 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 
 
Het college heeft het volgende besluitpunt aan het raadsvoorstel 
toegevoegd: 
 
2. De ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ is minimaal 
kostenneutraal.  
 
 

931026 T.G.C. Luyckx 

Vaststellen subsidieregelingen 
Enkhuizen 2022 

 

1. Subsidieregelingen Enkhuizen 2022 (conform bijlage 1) vast te stellen; 

2. De vastgestelde Subsidieregelingen 2022 direct na dit besluit te publiceren 
via het SDU en op de website van de gemeente; 

3. Deze besluitvorming te communiceren met alle (potentiële) 
subsidieontvangers en daarmee de aanvraagprocedure voor de periodieke 
subsidies 2022 open te stellen tot 1 oktober 2021. 
 

Samenvatting 

Op grond van de Algemene Subsidieverordening 2016 (ASV) en het 
Subsidiebeleidskader worden door het college de Subsidieregelingen 2022 
vastgesteld. Het vaststellen van de subsidieregelingen vindt altijd plaats na 
vaststelling van uitgangspunten voor de subsidieplafonds bij de Kadernota. 
Met de subsidieplafonds (bijlage 2) en regelingen zijn de financiële kaders voor 
de subsidieaanvragen in 2022 vastgesteld. Met voorliggende 
subsidieregelingen worden de inhoudelijke kaders vastgesteld. In de 
subsidieregelingen wordt o.a. uiteengezet welke activiteiten subsidiabel zijn, 
onder welke voorwaarden en met welk doel. Op basis van deze regelingen, de 
ASV en het subsidiebeleidskader kunnen organisaties voor het jaar 2022 
periodieke subsidie aanvragen tot 1 oktober 2021. De eenmalige aanvragen 
kunnen jaarrond aangevraagd worden. 

930112 E. Heutink-
Wenderich 

Meicirculaire 2021 en extra middelen 
Jeugdzorg. 

1. Het college besluit de financiële gevolgen van de Meicirculaire 
2021 en de extra middelen Jeugdzorg conform advies in de 
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begroting en meerjarenraming te verwerken;  
2. Het college stemt in om de taakstelling inzake Jeugdzorg op 

onderdeel Voogdij 18+, gelijk is aan de afname van de algemene 
uitkering en dit te verwerken in het meerjarenperspectief. 

3. Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief. 
 

Samenvatting 

Na verwerking van de Meicirculaire 2021, de extra middelen Jeugdzorg 
en de taakstelling in dit kader is vanaf 2022 sprake van financiële ruimte 
in de meerjarenraming. 
Er wordt daarbij een voorbehoud gemaakt voor de autonome mutaties die nog 
worden toegevoegd aan de begroting 2022. 

868277 E. Heutink-
Wenderich 

Begoniastraat (Bloemenbuurt) 
aanvraag omgevingsvergunning voor 
de herbouw van 16 grondgebonden 
huurwoningen; finale-besluit. 
 
 

AANGEHOUDEN 

Met inachtneming van de zienswijze van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier de gevraagde ontheffing van het 
bestemmingsplan op grond van de artikelen 2.10 juncto 2.12 lid 1, sub a 
onder 3 van de Wabo verlenen; 
- de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1. van de Wabo 
verlenen; 
2. de raad over de vergunningverlening informeren met bijgevoegde 
raadsbrief. 
 
Samenvatting 

Van woningcorporatie Welwonen is een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen voor de bouw van 16 huurwoningen op de locatie waar de 
gesloopte woningen Begoniastraat 19 t/m 57 (oneven) stonden. 
Welwonen wil de woningen iets achter de voorgevelrooilijn bouwen 
waardoor het qua ruimte mogelijk wordt om tweezijdig auto’s te parkeren 
in dit deel van de Begoniastraat. De gemeenteraad heeft voor deze 
afwijking van de rooilijn op 20 april jl. de vereiste ‘ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen’ verleend. Inmiddels heeft de ontwerpbeschikking 
zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op 
basis waarvan het bouwplan gewijzigd moet worden. Wel is er een 
zienswijze ingediend door het HHNK deze heeft geleid tot een 
toevoeging in de tekst van de ruimtelijke onderbouwing. Vandaag is 
besloten de omgevingsvergunning te verlenen en de raad hierover met 
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een raadsbrief te informeren. 
 

 
 
 

   
Samenvatting 

 
  



 

5 
 

 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

930112 E. Heutink-
Wenderich 

Raadsbrief Meicirculaire 2021 en extra middelen jeugdzorg 
 

868277 E. Heutink-
Wenderich 

Raadsbrief verleende omgevingsvergunning herbouw 16 huurwoningen aan de Begoniastraat 19-49 (Bloemenbuurt) 

 
 

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 
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