BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 21 SEPTEMBER 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
College

Besluitenlijst d.d.14 september 2021
Leesmap / Uitnodigingen

Wordt vastgesteld.
Voor kennisgeving aangenomen.

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

935484

E. HeutinkWenderich

Opgave gederfde inkomsten 2020
Corona aan BZK

Het college besluit de opgave van gederfde inkomsten 2020 als gevolg van
Corona aan het Ministerie van BZK te sturen.

ADVIEZEN

Samenvatting

931234

E. HeutinkWenderich

Eerste behandeling
programmabegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025

Van het Ministerie BZK (Team compensatie inkomstenderving Corona) is het
verzoek ontvangen om aan te geven wat de werkelijke inkomstenderving 2020
op onderdelen is geweest.
1) Het college neemt kennis van de eerste versie van de
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en
geeft de eventuele aanpassingen/aanvullingen door aan de
afdeling financiën;
2) Het college besluit géén ontwikkelingen en géén niet-verplichte
indicatoren op te nemen in de programma-begroting 2022.
Samenvatting
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931745

E. HeutinkWenderich

Sociaal Statuut 2020 Welwonen en
Huurdersadviesraad Enkhuizen

De Programmabegroting wordt in twee lezingen door het college behandeld:
de eerste lezing is bedoeld voor aanpassingen/ aanvullingen door het college
en de tweede lezing is bedoeld voor vaststelling. De tweede lezing is gepland
op 28-9-2021.
1. Kennis te nemen van het Sociaal Statuut 2020 tussen Welwonen en
de Huurdersadviesraad Enkhuizen en dit via bijgaande brief te
bevestigen aan Welwonen;
2. In te stemmen met de inhoud en de versturing van de bijgaande
raadsbrief.
Samenvatting

775764

E. HeutinkWenderich

Jaarverslag 2020 Stichting
Ondernemersfonds Enkhuizen

Conform de Woningwet heeft Stichting Woondiensten Enkhuizen
(hierna: Welwonen) een sociaal statuut opgesteld voor de betrokkenheid
en rechten van huurders bij sloop, groot onderhoud en renovatie. De
Woningwet verplicht dat een woningcorporatie overleg voert met de
huurdersorganisatie en de betrokken gemeente. Welwonen heeft een
concept versie van het statuut voor afstemming gedeeld met de
gemeente. In afstemming met Welwonen zijn zaken in het statuut
aangepast. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van het statuut en dit
schriftelijk aan Welwonen te bevestigen via bijgaande brief. De
gemeenteraad wordt geïnformeerd conform bijgaande raadsbrief.
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de verantwoording en het
Financieel Jaarverslag 2020 van Stichting Ondernemersfonds
Enkhuizen (SOE);
2. Het toegekende subsidiebedrag aan de SOE voor 2020 vast te stellen
op € 300.000,-;
3. De Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen te berichten
overeenkomstig de bijgevoegde brief;
4. Kennis te nemen van en in te stemmen met de bijgaande
informerende raadsbrief over de verantwoording en het financieel
jaarverslag 2020 van de Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen
.
Samenvatting

Op grond van de Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds Enkhuizen
heeft Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen de jaarstukken over 2020
2

ingediend. Het jaarverslag voldoet aan de voorwaarden. De toegekende
aanvragen voldoen aan de prestatieafspraken en er is een volledige financiële
verantwoording (inclusief samenstellingsverklaring van de accountant)
overlegd.

775764

E. HeutinkWenderich

Evaluatie Ondernemersfonds
Enkhuizen

In totaal is in 2020 een bedrag van € 300.000,- subsidie door de gemeente
uitgekeerd en er is € 327.176,- door de Stichting besteed. De totale
bestemmingsreserve is het afgelopen jaar verminderd van € 211.391,-. tot €
137.659,-Deze reserve wordt o.a. ingezet om meerjarige afspraken te kunnen
faciliteren.
1) Kennis te nemen van het rapport “Nieuw marktplein aan de
Zuiderzee, Evaluatie van het Ondernemersfonds Enkhuizen”.
2) Het rapport, voorzien van een informerende raadsbrief, ter
kennisname aan de raad aanbieden.
3) De conclusies en aanbevelingen – waar mogelijk en voor de gemeente
relevant – uit te werken en in concrete voorstellen dit najaar ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Samenvatting

Op grond van het raadsbesluit uit 2017 en de Uitvoeringsovereenkomst
Ondernemersfonds Enkhuizen heeft Stichting Ondernemersfonds
Enkhuizen een evaluatie door een extern bureau laten uitvoeren.
De conclusies en aanbevelingen – voor zover voor de gemeente relevant –
zullen dit najaar in concrete voorstellen worden uitgewerkt en ter
besluitvorming aan B&W en raad worden voorgelegd.
Samenvatting

VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

Onderwerp
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775764
931745

E. HeutinkWenderich
E. HeutinkWenderich

Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen
Sociaal Statuut 2020 Welwonen en Huurdersadviesraad Enkhuizen

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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