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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 20 SEPTEMBER 2022 

 

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

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijsten d.d. 13 september 2022 Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 College Bedrijfsbezoek  

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

949180 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.A. van 
Zuijlen 

Uitvoeringsagenda bij Erfgoedbeleid 
2022-2026 

1. Instemmen met de uitvoeringsagenda behorende bij het erfgoedbeleid 
‘Erfgoed als Vliegwiel’ 2022 – 2026 

2. De raad voor te stellen om:  
 
1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda behorende bij het erfgoedbeleid 

‘Erfgoed als Vliegwiel’ 2022 – 2026 

2. De incidentele en structurele financiële consequenties meenemen in de 
integrale afweging in de meerjarenbegroting 2023: 

 
A. Een verhoging van de toeristenbelasting met € 0,35 en deze ten bate te 

laten komen van de uitvoering van het erfgoedbeleid. 
B. Het instellen van een reserve Erfgoedprojecten ten behoeve van de 

realisatie van de diverse projecten. 
 
Samenvatting 
Op 1 maart 2022 is het erfgoedbeleid ‘Erfgoed als vliegwiel’ vastgesteld door 
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de raad. In dit beleid zijn de verschillende ambities, uitdagingen en actiepunten 
beschreven. De bijbehorende Uitvoeringsagenda 2022-2026 ligt nu voor ter 
instemming. In deze agenda is rekening gehouden met prioritering en de 
nodige ambtelijke capaciteit om processen structureel vorm te geven en 
producten te realiseren, al dan niet met inzet van externe expertise. 
 

993983 J. Franx Programmafonds Klimaat en 
Duurzaamheid 

1. Kennis te nemen van de rijks financiering voor de uitvoering van het 
klimaatakkoord.  

2. De raad bij de najaarsnota 2022 voor te stellen een egalisatiereserve ‘’ 
klimaat en duurzaamheid ‘’ in te stellen waarmee toekomstige bijdragen 
van het Rijk kunnen worden geborgd voor de organisatie-, 
voorbereidings- en uitvoeringskosten.  

3. De raad bij de najaarsnota 2022 voor te stellen de decentralisatie-
uitkering ‘’Uitvoeringskosten klimaatakkoord’’  bij te ramen op het 
budget klimaat en duurzaamheid. 
 

Samenvatting 
Het college heeft kennisgenomen van de Rijks financiering voor de uitvoering 
van het klimaatakkoord. Bij de najaarsnota 2022 wordt de raad voorgesteld een 
egalisatiereserve in te stellen. Hierdoor kunnen de middelen van het rijk voor de 
Klimaat en Duurzaamheidsopgave transparant worden besteed. 
 

997830 W. 
Hoogervorst 

Eerste cijfers begroting 2023 Het college neemt kennis van de eerste cijfers ten behoeve van de begroting 
2023. 
 
Samenvatting 
Het college neemt kennis van de eerste cijfers ten behoeve van de begroting 
2023. 
 

 
 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

997410 J. Franx 
 

Antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de fractie Het Enkhuizer Alternatief inzake het project De Vijzeltuin 
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GEWIJZIGD 
VASTGESTELD 

998520 E.A. van Zuijlen Beantwoording schriftelijke vragen VVD/CDA 

998542 E.A. van Zuijlen Raadsbrief voortgang opvang vluchtelingen Oekraïne 

 
 
Besluit college d.d.: 
 

 Secretaris                
N.A. Hellingman-
Kuiper 

Burgemeester  
E.A. van Zuijlen 

Wethouder  
J. Franx  

Wethouder 
Wim Hoogervorst 

Wethouder  
Win Bijman 
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