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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
D.D.  20 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 d.d. 13 en 15 december 
2022 

Worden vastgesteld. 

 College Leesmap / Uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen. 

 College Bedrijfsbezoek  

 
 

 
ADVIEZEN 
 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

1012331 J. Franx/W.P.M. 
Bijman 

Regionale aanbesteding inhuur 
flexibele arbeidskrachten 

College besluit: 
1. Te starten met het aanbestedingsproces, waarbij de SED de 

penvoerder is en de inkooptaken evenredig worden verdeeld 
tussen gemeente Hoorn en de SED. 

2. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst. 
Akkoord te gaan met de inkoopstrategie. 
 
Samenvatting 
De contracten met de huidige gecontracteerde leveranciers van 
externe inhuur medewerkers lopen per 1 mei 2023 af. Voor die 
datum moeten nieuwe contracten zijn afgesloten en ingevoerd. Om 
hiertoe te komen moet er een aanbesteding plaatsvinden. 
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1006525 W.P.J. Bijman Programma Stedelijk Water en 
Riolering 2023-2024 

Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2024 
vast te stellen, met de hierin opgenomen rioolheffing (incl. 
investeringen en begrotingen) volgens de basisvariant. 
 
Samenvatting 
De planperiode voor het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan 
(GRP) vervalt per 2023. De gemeente is nu nog verplicht een geldig 
GRP te hebben. Het GRP wordt vastgesteld door de raad. 
 

1004686 W. Hoogervorst Verordening en mandaat 
Beschermd Wonen en 
Beschermd Thuis 2023 

1. Aan de raad voor te stellen de Verordening Beschermd Wonen en 
Beschermd Thuis gemeente Enkhuizen 2023 vast te stellen.  
2. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen tot het vaststellen van 
nadere regels omtrent de procedure tot toegang van Beschermd 
Wonen en Beschermd Thuis; 
3. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen voor het nemen van 
besluiten (op basis van de wet) op het gebied van Maatschappelijke 
opvang, Beschermd wonen en Beschermd thuis, en 
werkzaamheden die hiermee samenhangen en uit voortvloeien; 
4. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen voor het behandelen 
van bezwaar- en beroepsprocedures op besluiten genomen op 
aanvragen Maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen en 
Beschermd Thuis door het college van gemeente Hoorn; 
5. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen om de inkoop 
Maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 
tot en met 2023 uit te voeren; 
 
Samenvatting 
De taken Beschermd Wonen en Beschermd Thuis worden in het 
hele land doorgedecentraliseerd. Waar de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van deze taken eerder bij Hoorn als centrumgemeente 
lag, is de inhoudelijke verantwoordelijkheid vanaf 2022 bij de 
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gemeenten zelf komen te liggen. Vanaf 2024 wordt ook de financiële 
verantwoordelijkheid aan regiogemeenten overgedragen. 
 
 
 

563 
 
 

J. Franx Locatieonderzoek huisvesting 
buitenlandse werknemers 
 
 
 

GEWIJZIGD VASTGESTELD 

De gemeente Enkhuizen; 
1. neemt het rapport ‘Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor 

de huisvesting van buitenlandse werknemers’, (Sweco, d.d. 20 
december 2022) voor kennisgeving aan;   

2. behoudt zich de mogelijkheid voor tot het uitsluiten van 
voorkeurszoekgebieden en biedt initiatiefnemers de gelegenheid 
om concrete voorstellen in te dienen;  

3. Het rapport Locatieanalyse van Sweco door middel van 
bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief  aan de gemeenteraad 
aan te bieden en de raad over de voorgenomen werkwijze te 
informeren;   

4. In te stemmen met het bijgevoegde conceptpersbericht;  
Het rapport ‘Actualisatie onderzoek arbeidsmigranten Noord-Holland 
Noord’, (Decisio, d.d. 6 juli 2022) voor kennisgeving aan te nemen 
en deze door middel van bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief 
aan de gemeenteraad aan te bieden.   
 
Samenvatting 
Voor het realiseren van een evenwichtige verdeling van voldoende 
kwalitatief goede woonlocaties in Westfriesland voor de Huisvesting 
van Buitenlandse Werknemers (HBW), is door Sweco een 
locatieonderzoek uitgevoerd.  
Het locatieonderzoek heeft 19 voorkeurszoekgebieden opgeleverd. 
Er wordt nadrukkelijk gesproken over voorkeurszoek-gebieden. Er 
zijn geen locaties op perceelniveau aangewezen. 
 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 
 
Het college heeft het besluit gewijzigd vastgesteld:  
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1. neemt het rapport ‘Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor 
de huisvesting van buitenlandse werknemers’, (Sweco, d.d. 20 
december 2022) voor kennisgeving aan;   

2. behoudt zich de mogelijkheid voor –  overeenkomstig het te 
nemen besluit door de gemeenteraad – tot het uitsluiten van 
voorkeurszoekgebieden en biedt initiatiefnemers de gelegenheid 
om concrete voorstellen in te dienen;  

3. Het rapport Locatieanalyse van Sweco door middel van 
bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief  aan de gemeenteraad 
aan te bieden en de raad over de voorgenomen werkwijze te 
informeren;   

4. In te stemmen met het bijgevoegde conceptpersbericht;  
      Het rapport ‘Actualisatie onderzoek arbeidsmigranten Noord-          
Holland Noord’, (Decisio, d.d. 6 juli 2022) voor kennisgeving aan te    
nemen en deze door middel van bijgevoegde concept-
raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden.   
5. Verzoekt de organisatie een raadsvoorstel voor te bereiden zodat 
de raad overeenkomstig haar bevoegdheden de voorkeurocaties als 
bedoeld in het rapport kan aanwijzen.  
 
 
 

991528 
 
 
 
 

J. Franx Gebruik bijgebouw als woning 
Westeinde 162 Enkhuizen 

Niet instemmen met het principeverzoek voor het verbouwen van 
een bijgebouw tot woning aan het Westeinde 162 Enkhuizen. 
 
Samenvatting 
 
Voor het perceel Westeinde 162 ligt een principeverzoek voor het 
verbouwen van een bijgebouw tot woning. Daarnaast is het plan de 
kavel te splitsen en de huidige woning te verkopen. De gronden 
waarop het plan is gelegen hebben de bestemming ‘Wonen-1’. 
Hierop is het toevoegen van een woning niet toegestaan. Bewoning 
van een bijgebouw is niet wenselijk. Wij hebben besloten om geen 
medewerking te verlenen aan het verzoek.   
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938560 J. Franx 
 
 
 
 
 
 
 

Herontwikkeling en legalisatie 
Westerstraat 114 en Vijzelstraat 
64 te Enkhuizen 

Een omgevingsvergunning af te geven voor de activiteiten strijdig 
planologisch gebruik en bouwen met toepassing van artikel 2.12 lid 
1 sub a onder 2 Wabo juncto Bor Bijlage II artikel 4 lid 9 
(kruimelgevallenregeling) waarmee de vernieuwde dakconstructie 
wordt gelegaliseerd. 
 
Samenvatting 
De aanvrager heeft een aanvraag omgevingsvergunning voor 
planologisch strijdig gebruik en de activiteit bouwen ingediend voor 
de realisatie van 5 wooneenheden, een winkelruimte aan de 
Westerstraat 114 en een woning aan de Vijzelstraat 64 te 
Enkhuizen. De gevraagde (bouw)activiteiten en gebruik zijn in strijd 
zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het mogelijk is af te wijken 
van het bestemmingsplan.  
Medewerking aan het plan ruimtelijk gewenst is en voor de realisatie 
ervan gebruikt wordt gemaakt van de afwijkings-mogelijkheid op 
grond van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 2 Wabo juncto Bor Bijlage II 
artikel 4 lid 9 (kruimelgevallenregeling) 
 
Bestuurlijke Noot 
 
Na afweging van alle belangen is het college van oordeel dat 
een herstel van de bestaande situatie onredelijk zou zijn, 
derhalve wordt onder protest ingestemd met het voorstel en 
wordt benadrukt dat er geen sprake is van een precedent.  
 
 

99693 W.P.J. Bijman Kredietaanvraag Paulus Potterstraat De raad voor te stellen om in te stemmen met het beschikbaar stellen van 
extra budget van €120.000 voor de disciplines: verkeer, OV en wegen. 
 
Samenvatting 
Voor de vervanging van het rioolsysteem van de Paulus Potterstraat is er 
extra budget benodigd van andere disciplines. Aan integrale afstemming is 
voldaan 
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VASTGESTELDE RAADSBRIEVEN 
 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

971976  Presentaties potentiële lokale omroepen 

1005225 J. Franx Initiatief voorstel tijdelijke woningen ( Flex-woningen ) 

563 J. Franx Locatieonderzoek HBW 

563 J. Franx Actualisatie onderzoek arbeidsmigranten 

2794 E.A. van Zuijlen Voorgang 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 

 paraaf paraaf paraaf paraaf paraaf 

AKKOORD 
 

     

BESPREKEN 
 

     

 

 

 


