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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 28 SEPTEMBER 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. 21 september 201 Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

738783 E. Heutink-
Wenderich 

Kweekwal woonwagenlocatie; 
ingebruikname strook grond door 
omwonenden aan de zuidzijde, 
heroverweging besluit 19 mei 2020 

1. Het besluit van 19 mei 2020 inzake het handhavend optreden 
van een zonder toestemming innemen van een strook grond 
gelegen aan de Kweekwal in te trekken 

2.  Toestemming te verlenen dat Vestia als erfpachthouder de 
bedoelde strook grond, die in eigendom blijft van de gemeente 
als erfpachter, aan de huidige gebruiker(s) verhuurt, waarbij de 
gemeente aan Vestia de voorwaarde stelt om de daaruit 
ontstane huurinkomsten te gebruiken voor het verbeteren van de 
leefbaarheid in de nabijheid van de woonwagenlocatie 

3. Op grond van artikel 5:89 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
verleent het college  toestemming voor afwijkend gebruik van de 
strook grond aan de Kweekwal om ten dienste te blijven aan de 
woonwagenlocatie, overeenkomstig de bijlage behorend bij dit 
besluit. 
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Samenvatting 

Aan de zuidzijde van de woonwagenlocatie is een strook grond in eigendom 
van de gemeente Enkhuizen. De bewoners van het aangrenzende perceel 
hebben deze strook in gebruik genomen. In de vergadering van 19 mei 2020 
besloten wij hiertegen op te treden. Wij hebben dit nu heroverwogen en 
besloten de strook grond aan de betrokkenen te verhuren. 
 

933925 E. Hseutink-
Wenderich 

Bouwstenen omgevingsvisie Enkhuizen De raad voor te stellen: 
vaststellen bouwstenen omgevingsvisie Enkhuizen 
 
Samenvatting 

In januari 2020 is het uitvoeringsprogrammaorganisatie van de Omgevingswet 
gestart met de omgevingsvisie. Voor dit project is een multidisciplinair 
projectteam ingesteld heeft gewerkt aan de totstandkoming van de 
“Bouwstenen omgevingsvisie”. Het plan van aanpak is voor elke SED-
gemeente gelijk (Plan van aanpak omgevingsvisie gemeente Enkhuizen 31 
maart 2020) en heeft gediend als leidraad voor het proces om te komen tot dit 
document: “Bouwstenen omgevingsvisie Enkhuizen”. 

933925 E. Heutink-
Wenderich 

Vaststelling verordening 
nadeelcompensatie Enkhuizen 2022 

De raad voor te stellen: 

1. De Verordening nadeelcompensatie Enkhuizen 2022 vast te stellen 
en deze op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet in te 
laten gaan.  

2. Gelijktijdig met de verordening nadeelcompensatie Enkhuizen 2022 de 
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente 
Enkhuizen 2008 in te trekken. 
 
Samenvatting 
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze nieuwe wet zijn 26 bestaande 
afzonderlijke wetten met het thema ruimtelijke ordening gebundeld in één. Het doel 
van de Omgevingswet is het creëren van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving 
voor inwoners, het vereenvoudigen van bestaande wet- en regelgeving en het 
stimuleren van participatie. In de Omgevingswet is een nadeelcompensatieregeling 
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opgenomen die aansluit op de generieke regeling uit de Awb (hoofdstuk 15 van de 
Ow). 
 
Overheidsingrijpen kan voor sommige burgers en ondernemingen nadelige gevolgen 
hebben. Dat is onvermijdelijk. Tot op zekere hoogte moeten deze gevolgen dus 
worden geaccepteerd. Maar als ze in vergelijking tot anderen onevenredig zwaar 
worden getroffen, kunnen burgers en ondernemingen schadevergoeding ontvangen 
(artikel 4:126 van de Awb). De hoogte daarvan moet in zo’n geval redelijk zijn. De 
schadevergoeding dekt dus niet vanzelfsprekend de volledige schade. Een deel van de 
schade zal altijd voor eigen rekening blijven. 
 
De nadeelcompensatie is door de VNG uitgewerkt in een modelverordening, die we 
volgen bij de besluitvorming in het kader van de Omgevingswet.  

934729 E. Heutink-
Wenderich 

Bestuursopdracht VTH beleidsplan, 
verordening en uitvoeringsprogramma 
 
AANGEHOUDEN 

1) In te stemmen met de bestuursopdracht VTH beleidsplan, 
verordening en uitvoeringsprogramma; 

2) €34.061,47 aanvragen bij de najaarsrapportage 

 
Samenvatting 

Op 18 december 2020 heeft het college van de provincie de beoordeling in het 
kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) voor de VTH-taken ontvangen. Op 
basis van de door de gemeente aangeleverde informatie heeft de provincie 
geoordeeld dat de gemeente de VTH-taken niet adequaat ingericht heeft. Wil 
de gemeente haar VTH-taken adequaat kunnen uitvoeren zal het VTH 
beleidsplan, de verordening en het uitvoeringsprogramma herzien moet 
worden. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de bestuursopdracht 
voor deze herziening. 

 
 
 

E.A. van 
Zuijlen 

Benoeming gemeentesecretaris 
Enkhuizen Mevrouw N. Hellingman - 
Kuiper 

 
 

1. Mevrouw N. Hellingman - Kuiper per 1 januari 2022 te 
benoemen tot gemeentesecretaris van de gemeente Enkhuizen 

2. Mevrouw N. Hellingman- Kuiper als directielid voor te dragen 
aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
SED organisatie.  
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Samenvatting 

Na het vertrek van de voormalige gemeentesecretaris wordt deze functie op 
interim basis ingevuld. Op 1 juli is de vacature opengesteld voor een 
gemeentesecretaris/directeur SED. Na een gehouden selectieprocedure kwam 
mevrouw N. Hellingman-Kuiper als beste kandidaat naar voren.  Momenteel is 
zij Concernmanager Bedrijfsvoering a.i. bij de Werkorganisatie CGM in Grave.   
 
 

 
 

 
PARAFENBESLUIT ADVIEZEN d.d. 29 september 2021 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

902205 E. Heutink-
Wenderich 

Wijziging tarieven haven- en liggelden 
als gevolg van de coronamaatregelen 

1. De raad voor te stellen van 1 april tot 1 november geen tarieven 
te hanteren voor zomerabonnementen van de beroepsvaart.   

2. Vanaf 1 november 2021 het reguliere winterabonnement te 
hanteren voor de beroepsvaart.  

 
Samenvatting 

Ook voor het zomerseizoen van 2021 wordt verwacht dat de beroepsvaart 
beperkt kan uitvaren. Het college heeft ingestemd om de raad voor te stellen 
om in 2021 de periode van 1 april tot 1 november geen tarieven te hanteren 
voor zomerabonnementen van de beroepsvaart.   

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

936825 E. Heutink-
Wenderich 

Digitale informatieavond visie Noord-Hollandse IJsselmeerkust 

902126 T.G.C. Luyckx Huisvesting oud-bewoners Begoniastraat 

920019 T.G.C. Luyckx Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2020 
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AANGEHOUDEN 

934729 E. Heutink-
Wenderich 

Herziening VTH beleidsplan, verordening en uitvoeringsprogramma 

 
 
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 

 
    

 

 

 


