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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 30 AUGUSTUS 2022 

 

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

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijst d.d. 9 augustus 2022 Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 College Bedrijfsbezoek  

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

990516-
985761 

J. Franx Ledenraadpleging cao VNG/WSGO In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2023 en uiterlijk op 31 
augustus a.s. een stem uit te brengen. 
 
Samenvatting 
Het College voor Arbeidszaken van de VNG  houdt een ledenraadpleging over 
de concept arbeidsvoorwaardennota 2023. Deze bevat voorstellen voor hybride 
werken, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, duurzame inzetbaarheid, 
een aantal kleinere voorstellen over uiteenlopende onderwerpen en een 
financiële paragraaf. 
 
Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept 
arbeidsvoorwaardennota.  
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987369 J. Franx Reactie rapport Rekenkamercommissie 
Doeltreffendheid Woonbeleid 
 
 
 

In te stemmen met de inhoud en de versturing van de bijgaande brief aan de 
Rekenkamercommissie SED als reactie op het rapport over de doeltreffendheid 
van het woonbeleid. 
 
Samenvatting 
Aan het college wordt gevraagd een bestuurlijke reactie te geven op het 
onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de doeltreffendheid van het 
woonbeleid van onder andere de gemeente Enkhuizen. Via bijgaande brief 
reageert het college van de gemeente Enkhuizen op het onderzoek. 
 
Opmerking: met een ambtshalve wijziging in de te versturen brief 
vastgesteld. 
 

876348 W. 
Hoogervorst 

Project ‘Straat aan zet’ (Oranjekeet ) 
 
 
 
 
 

1. Kennis te nemen van het uitvallen van de activiteitenbegeleider van de 
pilot ‘Straat aan zet’;  

2. De continuering van het project ‘Straat aan zet’ mogelijk te maken tot 
de verwachte terugkeer van de activiteitenbegeleider rond 
september/oktober; 

3. Hiertoe eenmalig €5.000,- beschikbaar te stellen; 
Dit bedrag op te nemen in de najaarsnota.   
 
Samenvatting 
Eenmalig €5.000,-  uit te keren aan Stichting Iedereen telt mee zodat de 
continuïteit van project ‘Straat aan zet’ kan worden gewaarborgd. Met de 
uitkering kan het tijdelijk uitvallen van de activiteitenbegeleider, alsmede de 
projectbegeleiding, worden vervangen. 
 
Opmerking: de gemeentesecretaris wordt door het college gemachtigd 
om het besluit onder 3. zodanig aan te passen dat dit financieel correct 
wordt opgenomen in de P&C documenten. 
 

987444 W. 
Hoogervorst 

Vaststellen Subsidieregelingen 
Enkhuizen 2023 
 
 

1. Subsidieregelingen Enkhuizen 2023 (conform bijlage 1) vast te stellen; 

2. De vastgestelde Subsidieregelingen 2023 na dit besluit te publiceren op 
website Officiële Bekendmakingen en op de website van de gemeente; 

3. Deze besluitvorming te communiceren met alle subsidieontvangers en 
daarmee de aanvraagprocedure voor de periodieke subsidies 2023 open te 
stellen tot 1 oktober 2022. 
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Samenvatting 
Op grond van de Algemene Subsidieverordening 2016 (ASV) worden door het 
college de Subsidieregelingen 2023 vastgesteld. Het vaststellen van de 
subsidieregelingen vindt altijd plaats na vaststelling van uitgangspunten voor de 
subsidieplafonds bij de Voorjaarsnota. Met de subsidieplafonds (bijlage 2) en 
regelingen zijn de financiële kaders voor de subsidieaanvragen in 2023 
vastgesteld. Met voorliggende subsidieregelingen worden de inhoudelijke 
kaders vastgesteld. In de subsidieregelingen wordt o.a. uiteengezet welke 
activiteiten subsidiabel zijn, onder welke voorwaarden en met welk doel. Op 
basis van deze regelingen, de ASV en het subsidiebeleidskader kunnen 
organisaties voor het jaar 2023 periodieke subsidie aanvragen tot 1 oktober 
2022. De eenmalige aanvragen kunnen het jaarrond aangevraagd worden. 
 

993113 
 

W.P.J. Bijman Jaarstukken en begroting ABWF Voorleggen jaarstukken 2021 en begroting 2023 aan raad 
 
Samenvatting 
I.v.m. met de late aanlevering van de accountantsverklaring hebben de 
Westfriese gemeenten overwegend negatieve zienswijzen afgegeven op de 
jaarrekening 2021 en begroting 2023 ABWF. Nu de accountantsverklaring 
afgegeven is, en op basis van opmerkingen van de accountant enkele 
wijzigingen zijn doorgevoerd, wil het ABWF de gemeente de mogelijkheid 
geven een vernieuwde zienswijze af te geven. Geadviseerd wordt om de raad 
een positieve zienswijze voor te stellen. 
 

 
 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

991202 J. Franx 
 

Status en planning uitvoering moties zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding, starterslening en opkoopbescherming 

954506 W. 
Hoogervorst 

Ondersteuning jeugd na corona 
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Besluit college d.d.: 6 september 2022 

 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
J. Franx  

Wethouder 
Wim Hoogervorst 

Wethouder  
Win Bijman 
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