BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 14 SEPTEMBER 2021

Aanwezig:
Afwezig:

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

VASTE AGENDAPUNTEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder
College
College

Onderwerp
Besluitenlijst d.d. 7 september 2021
Leesmap / Uitnodigingen

Portefeuillehouder
T.G.C. Luyckx

Onderwerp
Rooster lichamelijke
opvoeding basisonderwijs

Besluit
Wordt vastgesteld.
Voor kennisgeving aangenomen.

ADVIEZEN
Zaaknummer
934662

Besluit
1. Voor het schooljaar 2021-2022 af te wijken op grond van artikel 31
van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Enkhuizen 2016 door basisschool Het Mozaïek, locatie Spaans
Leger door twee lesuren in te roosteren in de Zeevaartschool.
2. De totale kosten voor het schooljaar 2021-2022 voor het gebruik van
de gymzaal van de Zeevaartschool van € 1.920,-- te vergoeden.
Samenvatting
Alle basisscholen in de binnenstad van Enkhuizen hebben in het schooljaar
2021-2022 een continurooster. De verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Enkhuizen 2016 stelt dat een locatie voor
bewegingsonderwijs, 26 klokuren ingeroosterd dient te worden om leegstand
te voorkomen. Doordat alle scholen een continurooster hanteren is het niet
mogelijk om 26 klokuren in te roosteren. Hierdoor is voorgesteld om voor het
schooljaar 2021-2022 voor basisschool Het Mozaïek, locatie Spaans Leger,
af te wijken van de verordening. Het Mozaïek zal voor twee lesuren gebruik
maken van de gymzaal van de Zeevaartschool. Besloten is de kosten
hiervan te vergoeden.
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896844

1. Kennis te nemen van het concept beleidsplan WerkSaam
Westfriesland 2022-2025 “Meedoen telt!”.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een positieve zienswijze
af te geven op het beleidsplan waarbij WerkSaam wordt verzocht
om in het beleidsplan 2022-2025 op te nemen dat het bieden van
het passend aanbod voor zorgcliënten in het kader van de
Participatiewet nog nader uitgewerkt wordt.

T.G.C. Luyckx

Beleidsplan WerkSaam Westfriesland
2022-2025 'Meedoen telt!'
GEWIJZIGD VASTGESTELD

Samenvatting
De periode van het huidige beleidsplan WerkSaam Westfriesland (hierna:
WerkSaam) loopt eind 2021 af. WerkSaam heeft namens het dagelijks
bestuur het nieuwe concept “Beleidsplan WerkSaam Westfriesland 20222025 - Meedoen telt!” toegezonden aan de colleges die deelnemen aan de
gemeenschappelijke regeling WerkSaam voor een zienswijze van hun
gemeenteraden.
GEWIJZIGD VASTGESTELD
Het college heeft het volgende beslispunt aan het besluit toegevoegd:
3. Het college verzoekt Werksaam een indicatie te geven van de
financiële consequenties van het beleidsplan.

912853

E. HeutinkWenderich

Beslissing op bezwaar Enkhuizer
Strand B.V.

Te besluiten om:
- het bestreden besluit van 2 maart 2021 in stand te laten onder wijziging van
de adressering naar Enkhuizer Strand B.V. en aanpassing van een tekstuele
fout op pag. 2, vierde alinea van onder door vervanging van “de aanvraag”
met “het bouwwerk”;
- het bestreden besluit van 11 maart 2021 te herroepen door het in te
trekken.
Samenvatting
Op 2 maart 2021 is een last onder dwangsom uitgevaardigd voor het
realiseren van een (tijdelijk) bouwwerk, zonder de daarvoor vereiste
vergunningen. Hiervoor is een last onder dwangsom uitgevaardigd. In
bezwaar kan het besluit, onder aanpassing van de tenaamstelling en de
motivering, in stand blijven. Op 11 maart 2021 is een tweede last onder
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dwangsom uitgevaardigd. Dit besluit kan niet in stand blijven en wordt in
bezwaar ingetrokken.
905816

T.G.C. Luyckx

Verlenging Beleidsregels Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
2021 Enkhuizen.

Vaststellen van de verlengde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten 2021 Enkhuizen.
Samenvatting
De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten is een tijdelijke regeling
voor huishoudens die door de coronamaatregelen een sterke terugval in
inkomsten hebben en daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer
kunnen betalen.
De looptijd van deze regeling liep van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Het
kabinet heeft de looptijd aansluitend verlengd tot 1 oktober 2021. De
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 Enkhuizen
zijn vervallen op 1 augustus 2021. De beleidsregels dienen aansluitend op
de regeling te worden verlengd.

891219

E. HeutinkWenderich

Bomenbeleidsplan
(Omgevingsprogramma Bomen)

De raad voor te stellen:
1. De deelvisie Bomen alsmede het Omgevingsprogramma Bomen vast te
stellen.
2. De bij de deelvisie Bomen alsmede het Omgevingsprogramma Bomen
behorende bijlagen met de genoemde kaders, normen, richtlijnen en
boomstructuren uitganspunt te laten zijn voor een adequaat boombeheer en
een duurzame inrichting van de buitenruimte met bomen.
Samenvatting:
In het Omgevingsprogramma Bomen zijn kaders, normen en richtlijnen
opgenomen die als uitgangspunt dienen voor een duurzaam boombeheer en
een duurzame inrichting van de buiten ruimte met bomen.
Het voorstel geeft invulling aan de in het uitvoeringsprogramma 2018-2022
vastgelegd ambitie om te komen tot een goede kwaliteit van de openbare
ruimte.

930149

E. HeutinkWenderich

Verzoek opheffing geheimhouding
taxatierapport REZ van Fakton
Valuation/Base Value 2017

Aan de raad voor te stellen om de geheimhouding op het door Fakton
Valuation/Base Value uitgebrachte taxatierapport over het REZ niet op te
heffen.
Samenvatting
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Het college heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin wordt gevraagd om
openbaarmaking van het door Fakton Valuation/Base Value uitgebrachte
taxatierapport over het REZ. Volgens vaste rechtspraak dient een Wobverzoek om openbaarmaking van een stuk waar geheimhouding op rust,
tevens te worden aangemerkt als een verzoek om opheffing van de
geheimhouding. De raad heeft besloten tot bekrachtiging van de
geheimhouding op dat rapport en kan alleen die geheimhouding opheffen.
Omdat de herontwikkeling van het REZ nog niet is afgerond en financiële en
economische belangen in het geding kunnen komen, wordt aan de raad
voorgesteld om de geheimhouding niet op te heffen.

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer
905816
923838
934539

Portefeuillehouder
T.G.C. Luyckx
E. HeutinkWenderich
E. HeutinkWenderich

Onderwerp
Raadsbrief Verlengde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 Enkhuizen
Raadsbrief over vragen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Raadsbrief stand van zaken locaties flexwoningen/ tiny houses.

Besluit college d.d.:
Secretaris
A.N. van den Bergh
paraaf

Burgemeester
E.A. van Zuijlen
Paraaf

Wethouder
T.G.C. Luyckx
Paraaf

Wethouder
E. Heutink - Wenderich
paraaf

AKKOORD
BESPREKEN
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