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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 21 JUNI 2022 

 

Aanwezig: Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Franx, Hoogervorst en Bijman, secretaris Hellingman en locosecretaris Dekker 

Afwezig:   

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijst d.d.14 juni 2022 Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen 
 
Westfriese brief aan de leden van de 
gemeenteraad over het VNG congres. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
Het college stuurt de brief door aan de gemeenteraad.  

 
 

 
ADVIEZEN 
 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

981824 E.A. van Zuijlen Aanwijzen digitaal kanaal Woo 
verzoeken 

1) Voor digitale verzoeken op grond van de Woo kan alleen gebruik worden 
gemaakt van het hiervoor bedoelde webformulier. 

2) Ingediende Woo-verzoeken via andere digitale kanalen, worden niet in 
behandeling genomen 

Samenvatting 
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op 
grond van de Woo kan een aanvraag mondeling, schriftelijk of op de door het 
bestuursorgaan aangegeven wijze elektronisch worden ingediend. Het 
college wijst het op de website daartoe opgenomen formulier als enig digitaal 
kanaal voor de elektronische indiening van Woo verzoeken aan. Woo 
verzoeken kunnen hierdoor niet per email worden ingediend 

980033 W.P.J. Bijman Vaststelling jaarverslag Toezicht en 
Handhaving Kinderopvang 2021 

1) Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 SED 
vast te stellen; 
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2) De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 digitaal aan te bieden 
aan de Inspectie van het Onderwijs; 
3. Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 SED 
ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.  
 

Samenvatting 
De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college jaarlijks verantwoording 
moet afleggen aan de onderwijsinspectie over de wijze waarop zij uitvoering 
geeft aan haar wettelijke taak van toezicht en handhaving. Het betreft 
toezicht en handhaving van de in Enkhuizen geregistreerde 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en 
gastoudervoorzieningen. Voor 1 juli 2022 dient de vastgestelde 
jaarverantwoording ingediend te worden bij de onderwijsinspectie en wordt 
het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 ter kennisname 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

980984 W.P.J. Bijman Ondertekening Convenant 
Werklocaties Westfriesland 
 
 
 

1) In te stemmen met het Convenant Werklocaties West-Friesland, inclusief 
de Strategie Werklocaties Westfriesland; 

2) De wethouder Economische Zaken te machtigen het Convenant 
Werklocaties Westfriesland, inclusief de Strategie Werklocaties 
Westfriesland, te ondertekenen namens de burgemeester van gemeente 
Enkhuizen; 

De gemeenteraad te informeren d.m.v. de bijgevoegde brief. 
 
Samenvatting 
In het nieuwe Convenant Werklocaties Westfriesland zijn regionale 
afspraken opgenomen t.a.v. nieuwe werklocaties. Dit is gedaan door de 
regionale behoefte kwantitatief en kwalitatief uiteen te zetten en met elkaar 
te definiëren waar en hoe de diverse functies/typen bedrijven optimaal in de 
regio kunnen worden gefaciliteerd. Deze uitgangspunten vormen de leidende 
principes van het nieuwe Convenant 
 
KANTTEKENING 
Het college betreurt dat er geen locaties opgenomen zijn in de SED 
gemeenten. Het college vraagt snel een onderzoek te starten naar 
werklocaties binnen het SED gebied.    
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980033 W.P.J. Bijman Vaststelling jaarverslag Toezicht en 
Handhaving Kinderopvang 2021 

1) Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 SED 
vast te stellen; 

2) De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 digitaal aan te bieden 
aan de Inspectie van het Onderwijs; 

3) Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 SED ter 
informatie aan te bieden aan de gemeenteraad 
 

Samenvatting 
De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college jaarlijks verantwoording 
moet afleggen aan de onderwijsinspectie over de wijze waarop zij uitvoering 
geeft aan haar wettelijke taak van toezicht en handhaving. Het betreft 
toezicht en handhaving van de in Enkhuizen geregistreerde 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en 
gastoudervoorzieningen. Voor 1 juli 2022 dient de vastgestelde 
jaarverantwoording ingediend te worden bij de onderwijsinspectie en wordt 
het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021 ter kennisname 
aan de gemeenteraad voorgelegd 

980457 
 

W. Hoogervorst Voorjaarsnota 2022 Het college stemt in met de Voorjaarsnota 2022 en biedt deze ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aan 

983150 W. Hoogervorst Voices for Women 
 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

Geen subsidie te verlenen aan de stichting Voices for women 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD: 
 
1. Het college verleend subsidie á € 3220 aan de stichting Voices for 
women op grond van de hardheidsclausule van de 
subsidieverordening.  
 
Samenvatting 
De oprichter van de stichting Voices for women heeft een presentatie 
gehouden in het Madivosa overleg. De stichting richt zich op betere 
gezondheidszorg voor vrouwen. Met een petitie en een meldpunt, 
ervaringsdeskundigheid, buddy-systeem en bewustwording (trainingen en 
nieuwe kennis) hoopt de stichting een verschil te maken. Aan Westfriesland 
wordt gevraagd om buiten de reguliere subsidieprocedure € 35.000 subsidie 
beschikbaar te stellen aan de stichting. In het Madivosa overleg is besloten 
om dit verzoek aan ieder individuele Westfriese college voor te leggen 

980301 W. Hoogervorst Kaderbrief 2023 – 2026 Het college besluit geen Kadernota 2023-2026 op te stellen, maar een 
Kaderbrief 2023 – 2026 en deze te agenderen voor de raad van 5 juli 2022 
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Samenvatting 
Gelet op het aantreden van een nieuwe raad in combinatie met de huidige 
financiële onzekerheden in o.a. de algemene uitkering besluit het college 
geen Kadernota 2023-2026 op te stellen maar de raad te informeren door 
middel van Raadsbrief 

839669 W. Hoogervorst Inkoop Maatschappelijke begeleiding 
en Onderwijsroute West inburgering 
2021 
 
 
AANTEKENING 
Wethouder Franx neemt niet mee aan 
de beraadslagingen en besluitvorming 
in het college.  

1) Akkoord te gaan met de inkoopstrategie Maatschappelijke 
begeleiding 2022.  

2) In te stemmen met de gunning van de opdracht ‘Onderwijsroute’ met 
18 gemeenten uit Noord-Holland Noord, aan het ROC Kop van 
Noord-Holland en Horizon College.  
3. Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Inkoop 
Onderwijsroute en Maatschappelijke begeleiding Wet inburgering 
2021 vast te stellen 

 
Samenvatting 
De inkoop van de maatschappelijke begeleiding en de gunning van de 
onderwijsroute voor de Wet Inburgering 2021 moet nog plaatsvinden. Dit 
wordt middels dit collegevoorstel in gang gezet 

969848 W. Hoogervorst Diverse initiatieven op het gebied van 
Wonen en Zorg + intentieverklaring 
Taskforce wonen en zorg 

1) Niet in te stemmen met het (direct) ondertekenen van de 
intentieverklaring Taskforce Wonen en Zorg, zoals besproken in 
VVRE-Madivosa van 2 december 2021.  

2) De initiatieven op het gebied van wonen en zorg, inclusief deze 
intentieverklaring op te nemen in het college uitvoeringsprogramma 

 
Samenvatting 
Gelet op de vergrijzing en ontgroening -veel sterker in West Friesland dan in 
Nederland- is coördinatie rond de zorg- en woonopgave essentieel. De 
taskforce Wonen en Zorg heeft aan de bestuurder van Omring gevraagd een 
intentieverklaring, in navolging van de intentieverklaring in de Kop van NH, te 
initiëren. Aan gemeentes wordt gevraagd de intentieverklaring te 
ondertekenen. Het college heeft besloten om te wachten tot de vorming van 
de college uitvoeringsprogramma’s om hier uitvoering aan te geven. Zo past 
de intentieverklaring binnen de nog te vormen ambities van Enkhuizen 

 W. Hoogervorst Evaluatie 
samenwerkingsovereenkomst 
netwerkorganisatie.  
 

1. Opdracht te geven tot het uitvoeren van de evaluatie van de 
samenwerkingsovereenkomst van de Netwerkorganisatie regio 
Westfriesland.  
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GEWIJIZIGD VASTGESTELD 
 
 

2. De huidige overeenkomst indien nodig te verlengen tot en met het 
afsluiten van de nieuweovereenkomst. 

 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 
 

1. De opdracht gewijzigd vast te stellen en opdracht te geven tot 
het uitvoeren van de evaluatie van de 
samenwerkingsovereenkomst van de Netwerkorganisatie regio 
Westfriesland.  

2. De huidige overeenkomst indien nodig te verlengen tot en met 
het afsluiten van de nieuweovereenkomst. 

 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

980984 W.P.J. Bijman Convenant Werklocaties Westfriesland 

980510 W.P.J. Bijman Voorjaarsnota en 1e kwartaalrapportage 2022 WerkSaam Westfriesland 

980033 W.P.J. Bijman Jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2021 

   

 
PARAFENRONDE RAADSBRIEVEN 
 

 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

984076 
 

W. Hoogervorst Raadsbrief Meicirculaire 2022 

 J. Franx Raadsbrief Beantwoording schriftelijke vragen oude locatie noodschool Flosbeugel 
 

 
 

Besluit college d.d.: 
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 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
J. Franx  

Wethouder  
W. Hoogervorst 

Wethouder 
W.P.J. Bijman 

 paraaf Paraaf paraaf paraaf  

AKKOORD 

 
     

BESPREKEN 

 
     

 

 

 


