
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  18/01/2022 

DOCUMENTNR  22.0000078 

ZAAKNUMMER  ZK22000098 

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  21.003889 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003890 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen ontvangen voor het college van B&W. 

   

AGENDAPUNT  21.003893 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de raadsvergadering van 17 januari 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000005 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 11 januari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 11 januari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000007 

ONDERWERP  Subsidieregeling Duurzaam Ondernemersloket 

   

BESLUIT  1. Gevraagd wordt om in te stemmen met het mandaat- en machtigingsbesluit.  

2. Gevraagd wordt om in te stemmen met een overhevelen van €5341,- van het budget handel en 

ambacht van het boekjaar 2021 naar het boekjaar 2022. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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AGENDAPUNT  22.000009 

ONDERWERP  Continuïteitsbijdrage corona maatregelen voor doelgroepenvervoer 2020 en 2021 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met het toepassen van een tijdelijke continuïteitsbijdrage van 80% van de niet 

gereden ritten van 1 t/m 30 juni 2020 voor het Wmo vervoer van de vervoerder ZCN. 

2. Akkoord te gaan met de tijdelijke continuïteitsbijdrage van 70% voor de niet gereden ritten van 1 juli 

2020 tot en met 31 december 2021 voor het Wmo vervoer van de vervoerder ZCN. 

3. Akkoord te gaan met de tijdelijke continuïteitsbijdrage van 70% van de niet gereden ritten van het 

leerlingenvervoer met vervoerder DVG vanaf 14 oktober 2020 geldend voor de genomen corona 

maatregelen vanuit de overheid en het RIVM die van invloed zijn op het vervoersvolume, eindigend op 

31 december 2021 

4. De regionale afspraken hierover vast te leggen middels bijgaande addenda. 

5. Na akkoord door alle Westfriese gemeenten Hoorn te mandateren voor het ondertekenen van 

bijgevoegde addenda met vervoerders ZCN (Wmo vervoer) en DVG (leerlingenvervoer) als aanvulling 

op de huidige overeenkomsten. 

   

AGENDAPUNT  22.000010 

ONDERWERP  Compensatie Corona buurt- en dorpshuizen 

   

BESLUIT  1. Multifunctioneel gebouw De Mantel te Spierdijk aanmerken als dorpshuis. 

2. De Mantel over de jaren 2020 en 2021 in aanmerking laten komen voor de regeling Compensatie 

Corona buurt- en dorpshuizen.  

3. Op grond van het collegebesluit d.d. 2 december 2021 (BS21000119) aan de dorpshuizen een Corona 

compensatie ten bedrage van € 8.488,00 beschikbaar stellen en die als volgt betaalbaar stellen: 
 €  3.842,94 aan stichting De Brink,  
 €  1.936,59 aan stichting Dorpshuis Zuidermeer,  
 €     542,39 aan stichting De Oude School,  

 €       98,71 aan het Gemeenschapshuis Grosthuizen-Oudendijk,  

 €     871,71 aan stichting De Ridder St. Joris, 
 €     790,69 aan De Mantel als nabetaling over 2020 

 €     403,43 aan De Mantel. 
4. De Mantel heeft alsnog recht op 790,69 euro. Dit gaat niet van het totaalbedrag af, maar komt uit de 

pot Corona-gelden. Daardoor ontstaat een nieuwe verdeling voor alle dorpshuizen. 

   

AGENDAPUNT  22.000011 

ONDERWERP  Bijdrage in de regionale ontwikkelmaatschappij InWest. 

   

BESLUIT  1. Een bedrag van € 3.400,- jaarlijks tot en met 2024 aan de regionale ontwikkelmaatschappij InWest 

(ROM) te verstrekken. 

2. Het budget; handel en ambacht regionale initiatieven in de zomernotitie, voor de jaren 2022, 2023 en 

2024 bij te stellen met € 3.400,-. 
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AGENDAPUNT  21.003895 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en gemeentesecretaris kijken terug op de afgelopen week en blikken vooruit naar de 

vergaderingen die volgende week volgen. 

   

AGENDAPUNT  21.003896 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  De enige bijeenkomst voor de gemeenteraad volgende week is de regionale raadsleden bijeenkomst. Daar 

wordt kort op vooruit gekeken. 

   

AGENDAPUNT  21.003898 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

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

DATUM  25 januari 2022 


