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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 02 AUGUSTUS 2022 

 

Aanwezig: Burgemeester Van Zuijlen, wethouders Hoogervorst en Bijman en locosecretaris Dekker 
Afwezig:  wethouder Franx en gemeentesecretaris Hellingman 

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijsten d.d. 26 juli 2022 Worden vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

? E.A. van 
Zuijlen 

Eerste tranche gedoogbeschikkingen 
tijdelijke uitbreiding terrassen 
 
 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

De burgemeester besluit: 
1. In te stemmen, voor zover het zijn bevoegdheid betreft, conform de 

‘Beleidsregel tijdelijk gedogen van uitbreiding of vestiging terrassen bij 
horecabedrijven zonder vereiste vergunning Enkhuizen 2022’ met de 
gedoogbeschikkingen voor: 

I. Dubbel en Dwars; 
II. Ome Dirk; 

III. De Dromedaris; 
IV. Café Bok 

 
Het college besluit: 

2. In te stemmen, voor zover het hun bevoegdheid betreft, conform de 
‘Beleidsregel tijdelijk gedogen van uitbreiding of vestiging terrassen bij 
horecabedrijven zonder vereiste vergunning Enkhuizen 2022’ met de 
gedoogbeschikkingen voor: 

I. Dubbel en Dwars; 
II. Ome Dirk; 
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III. De Dromedaris; 
IV. Café Bok 

 
 

Het college heeft het besluit gewijzigd en het volgende  
besluitpunt toegevoegd: 
 
3. Gevraagd wordt de verruiming van de terrassen – zijnde 
de vastgestelde beleidsregels van  d.d. 5 juli jl. – te betrekken in  
de evaluatie die kan worden gebruikt bij het opstellen van het  
nieuwe terrassenbeleid.  
 

 
Samenvatting 
Het college c.q. de burgemeester heeft besloten om tijdelijke uitbreiding of 
vestiging van terrassen bij horecabedrijven mogelijk te maken via de 
‘Beleidsregel tijdelijk gedogen van uitbreiding of vestiging terrassen bij 
horecabedrijven zonder vereiste vergunning Enkhuizen 2022’. Op dit moment 
hebben 4 ondernemers in de eerst tranche hier gebruik van gemaakt. 
 

 W. 
Hoogervorst 
en J. Franx 

Versnelde instroom statushouders 
 
 
 
 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD  

- Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de taakstelling voor de 
versnelde plaatsing van statushouders; 

- Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de reguliere 
taakstelling voor de plaatsing van statushouders ; 

In overleg met de woningcorporatie zo spoedig mogelijk invulling te geven aan 
de versnelde instroom van statushouders en daarnaast aanvullende 
maatregelen die vallen onder de Hotel en Accommodatie regeling te 
onderzoeken. 
 
GEWIJZGD VASTGESTELD 
 
Het college heeft het besluit gewijzigd vastgesteld en de volgende 
besluitpunten toegevoegd. 

 
- De nareizigers maken onderdeel uit van de gerealiseerde 

(versnelde) taakstelling.  

- Welwonen wordt om een uiterste inspanning gevraagd om de 

resterende (versnelde) taakstelling–zijnde drie statushouders-   
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voor eind augustus te realiseren.  
- Het college verzoekt ook de andere woningcorporaties in 

Enkhuizen 

te betrekken bij de huisvesting van statushouders.   

 

Samenvatting 

Vanwege de asielproblematiek moeten de gemeenten in Noord-Holland Noord 
versneld een aantal statushouders (tijdelijk) huisvesten. In dit voorstel wordt de 
huidige stand van zaken weergegeven en wordt voorgesteld om in eerste 
instantie in overleg met de woningstichting tot een oplossing te komen. 
 

 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

990403 W.P.J. Bijman Openbaar Onderwijs 

 
 

Besluit college d.d.: 02 augustus 2022 

 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
J. Franx  

Wethouder 
Wim Hoogervorst 

Wethouder  
Win Bijman 
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