
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  11/01/2022 

DOCUMENTNR  22.0000040 

ZAAKNUMMER  ZK22000049 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), aanwezig 

M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), aanwezig 

W.P.J. Bijman (Wethouder en Locoburgemeester), aanwezig 

A.R. van Dolder (Wethouder), aanwezig 

J.J.A.S. Houtenbos (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  21.003757 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003758 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen ontvangen voor het college. 

   

AGENDAPUNT  21.003761 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt met een goed gevoel terug op de beide informatieavonden van de raad van 10 januari 

2022. 

   

AGENDAPUNT  21.003739 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 21 december. 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 21 december jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000003 

ONDERWERP  Verkoop grond tussen Braken 2-3 en 3-15 te Obdam 

   

BESLUIT   In te stemmen met de verkoop van 845 m² grond gelegen tussen Braken 2 en 3 in Obdam, kadastraal 

bekend E2384 en E2386 gedeeltelijk, voor een verkoopprijs van € 135,00 per m² kosten koper, voor een 
totaalprijs van € 114.075,00 kosten koper. 

 In te stemmen met de verkoop van 23 m² grond gelegen tussen Braken 3 en 15 in Obdam, kadastraal 

bekend E2384 gedeeltelijk, voor een verkoopprijs van € 135,00 per m² kosten koper, voor een 
totaalprijs van € 3.105,00 kosten koper.  
Totale grondopbrengst van circa 868 m² is € 117.180,00. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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AGENDAPUNT  22.000004 

ONDERWERP  Uitvoeringsprogramma RES Noord-Holland Noord 

   

BESLUIT  1. Het RES Uitvoeringsprogramma NHN op de onderdelen waar de gemeente bevoegd gezag is en daar 

waar dit van toepassing is voor de uitvoering van de RES 1.0 vast te stellen. Met het voorbehoud dat de 

uitvoering van de activiteiten voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van:  

 het verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het Klimaatakkoord; 

 de netinfrastructuur; 

 tijdig invoering van de Omgevingswet. 

2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

   

AGENDAPUNT  21.003763 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de periode tussen de vorige collegevergadering en die van vandaag. Ook blikt het 

college vooruit naar de komende week. 

   

AGENDAPUNT  21.003764 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college blikt alvast vooruit naar de raadsvergadering van volgende week en spreekt een aantal 

specifieke agendapunten door. Het college is fysiek bijeen tijdens de raadsvergadering. 

   

AGENDAPUNT  21.003766 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

  Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op: 

DATUM  18 januari 2022 


