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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 31 MEI 2022 

 

Aanwezig: Burgemeester Van Zuijlen, wethouder Luyckx, secretaris Hellingman en locosecretaris Dekker 
Afwezig:   

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijst en terugkoppeling d.d. 19 mei 
2022 

Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

976098 E.A. van 
Zuijlen 

Beleidsregels toepassen bodycams 
gemeente Enkhuizen 

- Vaststellen van de Beleidsregels toepassing bodycams gemeente 
Enkhuizen. 

 
Samenvatting 

De buitengewoon opsporingsambtenaar en de toezichthouder hebben als taak 
om toezicht te houden en - indien noodzakelijk - te handhaven als er sprake is 
van overlast en andere feiten die de leefbaarheid in de openbare ruimte 
aantasten.   

Werkgevers zijn conform artikel 2.15 Arbobesluit verplicht om maatregelen te 
nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken. 
Gelet op vorenstaande dragen buitengewoon opsporingsambtenaren en 
toezichthouders in de uitvoering van de functie en in het kader van toezicht en 
handhaving een bodycam.  
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Het gebruik van bodycams brengt privacyvraagstukken met zich mee en het is 
wenselijk om kaders en voorwaarden te stellen aan het gebruik van de 
bodycam, de opnamen, de opslag van het beeld- en geluidmateriaal en voor 
het bekijken van de beelden. Derhalve zijn de Beleidsregels toepassing 
bodycams opgesteld. 
 

977000 E.A. van 
Zuijlen 

Maritieme ondermijning 1. In te stemmen met de geformuleerde acties maritieme ondermijning voor 
het jaar 2022. 

2. In te stemmen om de extra incidentele kosten van € 7.000,- voor het jaar 
2022 te dekken uit het havenbudget om de noodzakelijke controles op 
niveau te krijgen. 
 

Samenvatting 
Begin mei 2021 is het nachtregister middels het systeem  
I-Marina geïntroduceerd in de gemeentelijke haven van Enkhuizen. Het doel 
van het nachtregister is het opheffen van de anonimiteit in de jachthavens, als 
barrière tegen situationele omstandigheden die het mogelijk maken of criminele 
activiteiten te plegen of te faciliteren.  
 
In 2021 is gebleken dat gedurende de implementatie van de nieuwe werkwijze 
is geconstateerd dat de duur van de controle in tijdsduur toeneemt. Derhalve is 
in relatie tot de nieuwe werkwijze voor het jaar 2022 de onderstaande 
doelstelling voor het thema maritieme ondermijning geformuleerd: 
 
 “Het vergroten van het rendement door het aanbrengen van aanvullende 
waarborgen en elementen ten behoeve van de huidige werkwijze in de 
gemeentelijke haven”. 
 

940744 T.G.C. Luyckx Verhuizing van gemeentelijke collectie 
Enkhuizen naar nieuwe opslaglocatie 

In te stemmen met: 
 

1. Verhuizing van de Gemeentelijke Collectie Enkhuizen naar de nieuwe 
opslaglocatie. 

2. 1-op-1 te gunning aan Imming B.V. en in afwijking op inkoop- en 
aanbestedingsbeleid geen meervoudig onderhandse procedure te 
volgen. 

3. De incidentele meerkosten voor 2022 voor de opslag opnemen in de 
voorjaarsnota à € 19.800-. . 

4. De structurele meerkosten vanaf 2023 voor de opslag opnemen in de 
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voorjaarsnota à € 33.800-- . 
5. De overeenkomst te laten in gaan na instemming – op dit onderdeel – 

van  de voorjaarsnota 2022.  
 
 
Samenvatting 
De gemeentelijke collectie Enkhuizen ligt op verschillende locaties extern 
opgeslagen. Een van die locaties is Imming Logistics Fine Arts B.V. in De 
Goorn, vanaf nu Imming. In het voorjaar van 2020 heeft Imming aangegeven 
dat zij nieuwbouw willen doen op het industrieterrein Zevenhuis nabij 
Zwaagdijk. Voordelen van nieuwbouw is dat zij betere bewaarcondities kunnen 
leveren door onder andere constante klimatologische omstandigheden. Ook 
biedt nieuwbouw de gelegenheid om de circa 6.000 objecten van de 

Gemeentelijke Collectie Enkhuizen efficiënter op te slaan. 
 

 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

 T.G.C. Luyckx Onderzoeksrapport Dagbesteding in Enkhuizen 

963298 E.A. van 
Zuijlen 

Voortgang opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

 

Besluit college d.d.: 
 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
T.G.C. Luyckx  
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