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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D. 6 DECEMBER 2022 

 

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

Afwezig:   

 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Besluitenlijsten en terugkoppelingen d.d. 29 
november 2022 

Wordt vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 College Bedrijfsbezoek  

 
 

 
ADVIEZEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

965681 W.P.J. 
Bijman 

Besluit Openbaarheidsbeperking op 
Overgebrachte Woningkaarten 
1939-1995 

Het College besluit om een openbaarheidsbeperking van 100 jaar in te 
stellen op het gedeelte woningkaarten binnen het overgebrachte archief 
van het Gemeentebestuur Enkhuizen van 1939 tot en met 1995. 
 
Samenvatting 
In 2011 heeft gemeente Enkhuizen haar gemeentearchief van 1939 tot 
en met 1995 overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het 
Westfries Archief. Binnen dit archief zijn woningkaarten opgenomen 
waar persoonsgegevens in staan. De archivaris van het Westfries 
Archief vraagt aan het college om voor deze kaarten een 
openbaarheidsbeperking op te leggen zodat er geen persoonsgegevens 
van nog levende mensen openbaar wordt gemaakt. 
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1001792 W. 
Hoogervorst 

Project ‘Straat aan zet ‘(Oranjekeet) 1. Kennis te nemen van het evaluatieonderzoek naar de pilot 
‘Straat aan zet’;  

2. Het project ‘Straat aan zet’ te verlengen tot en met 31 december 
2027 (behoudens mogelijkheid tot tussentijds wijzigen of 
beëindigen); 

3. De verlenging van project ‘Straat aan zet’ vorm te geven zoals 
beschreven in ‘scenario 2’ inhoudende voortzetting van de 
huidige vorm met geactualiseerde werkafspraken.  
 

Samenvatting 
De pilot ‘Straat aan zet’, ook wel de Oranjekeet, loopt tot en met 31 
december 2022. Begin 2022 is gestart met een uitgebreide evaluatie 
over de periode september 2018 - december 2021, zodat kan worden 
bepaald of en in hoeverre het project zou moeten worden verlengd. Op 
basis van dit evaluatieonderzoek is huidig advies tot voortzetting 
opgesteld. 
 

 

 

 

 
VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 
Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

1001792 W. 
Hoogervorst 

Project Straat aan zet 

1011703 W. 
Hoogervorst 

Beantwoording vragen huishoudelijke hulp 
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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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AKKOORD 

 

     

BESPREKEN 

 

     

 

 

 


