
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  25/01/2022 

DOCUMENTNR  22.0000153 

ZAAKNUMMER  ZK22000144 

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  21.003900 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003901 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er is een uitnodiging van de gemeente Purmerend gekomen voor een ontmoeting tussen de beide colleges. 

Daarnaast bespreekt het college de ontmoeting vanmiddag met GS. 

   

AGENDAPUNT  21.003904 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn geen bijeenkomsten van de raad geweest de afgelopen week. 

   

AGENDAPUNT  22.000015 

ONDERWERP  Toestemming verzenden WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen 

   

BESLUIT  De brief van de waarderingskamer ter kennisgeving aan te nemen. 

   

AGENDAPUNT  22.000017 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 18 januari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 18 januari jl. vast te stellen. 

Het agendapunt Compensatie Corona Dorpshuizen kent een extra besluit: 

 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. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDAPUNT  22.000019 

ONDERWERP  Memo opgeleverde woningen 2021 

   

BESLUIT  Bijgaande memo ter kennisgeving toezenden aan de raad. 

   

AGENDAPUNT  22.000021 

ONDERWERP  Aankoop grond entree Obdam Braken 

   

BESLUIT   In te stemmen met de aankoop van een perceel grond kadastraal bekend E 2497, groot 12633 m2, van 

de provincie Noord-Holland voor een aankoopbedrag van € 126.330,00 kosten koper.  
 In te stemmen om de financiering van de aankoop grond te integreren in de kredietaanvraag 

Voorzieningen Obdam die op 28 februari 2022 staat geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering. 

   

AGENDAPUNT  22.000022 

ONDERWERP  Bestuurlijke reactie concept brief Rekenkamercommissie Wob-Doemee onderzoek 

   

BESLUIT  Op verzoek van de portefeuillehouder is het punt van de agenda gehaald. 

   

AGENDAPUNT  22.000024 

ONDERWERP  Kwijtschelding publieke vorderingen op gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire. 

   

BESLUIT  Het college besluit:  

1. Het besluit ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen in gemeente 

Koggenland’ vast te stellen. 
2. WerkSaam te verzoeken om de gemeentelijke vorderingen in het kader van de Participatiewet (m.u.v. 

de bijzondere bijstand) kwijt te schelden. 

3. Het college wil graag op de hoogte gebracht te worden van de uitkomst van het onderzoek. 

   

AGENDAPUNT  22.000026 

ONDERWERP  Beschikbaar stellen batig saldo St. Eigen Woningbezit Wester-Koggenland in verband met opheffing 

   

BESLUIT   Kennis te nemen van de brief van de Stichting Eigen woningbezit Wester-Koggenland 

 De schenking ad ca € 400.000 te accepteren  

 De stichting te informeren dat wij voornemens zijn het geschonken kapitaal zullen inzetten voor het 

verstrekken van startersleningen en 

 De stichting te verzoeken de schenkingsakte te laten opstellen door de notaris 

   

AGENDAPUNT  22.000027 

ONDERWERP  Kadernota Recreatieschap (RSW) 2023 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

3 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met de Kadernota 2023;  

2. De raad voor te stellen om op de Kadernota 2023 een positieve zienswijze af te geven;  

3. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

   

AGENDAPUNT  22.000028 

ONDERWERP  Tussenbeslissing omtrent vaststelling wijzigingsplan 'De Leet 55, De Goorn' (Agrarisch>Wonen) 

   

BESLUIT   In te stemmen met de nota van beantwoording van de ingekomen zienswijzen van de eigenaar van het 

perceel De Leet 53, De Goorn 

 De nota van beantwoording in een gesprek met de indiener van de zienswijze en de portefeuillehouder 

Ruimtelijke Ordening toe te lichten met als doel om daar waar mogelijk afstemming te bereiken. 

   

AGENDAPUNT  22.000029 

ONDERWERP  Ondertekening Anterieure Overeenkomst locatie: ‘Landje van Mak Hensbroek’ 
   

BESLUIT  Akkoord te gaan met ondertekening van de Anterieure overeenkomst locatie: ‘Landje van Mak Hensbroek’ 
met ontwikkelaar Timpaan Projecten B.V. 

   

AGENDAPUNT  21.003906 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

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

overleggen die gepland staan. 

   

AGENDAPUNT  21.003907 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  De informatieavond voor de raad op maandag 31 januari a.s. wordt besproken. Het is nog niet geheel 

zeker of dit doorgang zal vinden; is afhankelijk van de wensen van de gemeenteraad. Vandaag komt daar 

duidelijkheid over. 

   

AGENDAPUNT  21.003909 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Het college kijkt met een goed gevoel terug op de vergadering. 

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

DATUM  1 februari 2022 


