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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 12 JULI 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. 5 juli 2022 Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

985608 J. Franx Vaststellen VTH jaarverslag 2021, VTH-
beleidsplan en Uitvoeringsprogramma 
VTH 2022-2023 en ter kennisgeving 
aanbieden aan de Raad 

Om te komen tot een adequate beoordeling van uitvoering VTH taken de 
volgende documenten vast te stellen: 

1. VTH Jaarverslag 2021  
2. VTH Beleidsplan 
3. Uitvoeringsprogramma VTH 2022-2023 

 
Samenvatting 
Om vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zo gericht mogelijk in 
te zetten, maken we keuzen bij de uitvoering van de VTH-taken. Deze keuzen 
zijn voor langere termijn vastgelegd in het VTH-beleid én voor 2022-2023 in het 
daarop gebaseerde Uitvoeringsprogramma VTH. Een terugblik op 2021 is 
opgenomen in het jaarverslag 2021. De provincie Noord-Holland beoordeelt 
vanuit haar rol als interbestuurlijk toezichthouder de aanwezigheid en kwaliteit 
van deze stukken. 
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934539 J. Franx Plan voor flexwoningen aan de 
Flosbeugel 

Af te zien van verder onderzoek voor de plaatsing van flexwoningen aan de 
Flosbeugel en deze locatie definitief te laten vervallen voor flexwoningen.  
 
Samenvatting 
Er is in januari 2022  bestuurlijk met omwonenden gesproken over het plan om 
aan de Flosbeugel flexwoningen te realiseren.  Na die gesprekken heeft de 
gemeenteraad een motie aangenomen om de ontwikkeling van flexwoningen 
aan het Westeinde nader te onderzoeken om zo te komen tot een substantieel 
aantal flexwoningen van 100 tot 150 stuks.  
Gezien deze motie wordt voorgesteld om af te zien van verdere inzet om te 
onderzoeken of aan de Flosbeugel een beperkt aantal flexwoningen van 8 tot 
10 mogelijk is. 
 

982886 E.A. van 
Zuijlen Opvang weeskinderen in de 

Schuilhoeve 

Akkoord te gaan met het huren van het voormalig hervormde weeshuis De 
Schuilhoeve voor een afgebakende termijn en hier maximaal 25 weeskinderen 
en maximaal 8 wettelijke voogden uit de Oekraïne, voor de afgebakende duur 
van 12 maanden, op te vangen. 

963312 E.A. van 
Zuijlen 

bestuurlijke afspraak opvang 
vluchtelingen Oekraïne 

1: Ten tijde van de doeluitkering voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne wordt het financieel resultaat, herleidbaar verband houdend 
met de opvang vluchtelingen Oekraïne, 1/3 verdeeld onder de 
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. 
 
2: Bij het einde van de doeluitkering blijft de 1/3e verdeling gelden voor 
onevenredige excessieve kosten herleidbaar verband houdend met de 
opvang vluchtelingen Oekraïne,  
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Besluit college d.d.: 
 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
J. Franx  

Wethouder  
W. Hoogervorst 

Wethouder 
W.P.J. Bijman 
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AKKOORD 

 
     

BESPREKEN 

 
     

 


