
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  24/01/2023 

DOCUMENTNR  23.0000119 

ZAAKNUMMER  ZK23000128 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), niet aanwezig 
M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), aanwezig 
A.R. van Dolder (Wethouder en locoburgemeester), niet aanwezig 
B.H. Krijnen (Wethouder), aanwezig 
A.M.C. van Kampen (Wethouder), aanwezig 
T.C. Koenders (Locogemeentesecretaris), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.002463 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Wethouder Van Dolder is afwezig. Gemeentesecretaris Van Wattingen wordt vervangen 
door locogemeentesecretaris Koenders. 

   

AGENDAPUNT  23.000219 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 17 januari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 17 januari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000223 

ONDERWERP  Decembercirculaire 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 kennis te nemen van de decembercirculaire 2022; 
 kennis te nemen van de budgettaire consequentie voor 2022 van € 597.000 voordeel; 
 de budgettaire consequenties voor 2023 en verder ten laste te brengen van het 

begrotingsresultaat en dit te verwerken in de Zomernotitie 2023. 

   

AGENDAPUNT  23.000224 

ONDERWERP  Wijzigingen tarieven zwembaden Koggenland 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met  
1. Aanpassen tarieven Koggenbad volgens voorstel 
2. Aanpassen tarieven Buitenmeere volgens voorstel  
3. Openstelling recreatiezwemmen aanpassen, ten gunste van extra zwemles. 
4. Hogere inkomsten worden bijgesteld via de zomernotitie 2023. 

   



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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2 van 2 

 

 

 

 
 

AGENDAPUNT  23.000225 

ONDERWERP  Inkoop nazorg ex-gedetineerden 

   

BESLUIT  1. Voor de nazorg ex-gedetineerden 2023 en 2024 een raamovereenkomst voor twee jaar 
met Reclassering Nederland aan te gaan. 

2. Gemeente Hoorn voor de verlenging van de inkoop nazorg ex-gedetineerden te 
mandateren en het mandaatbesluit vast te stellen. 

3. Gemeente Hoorn voor het aanvragen van subsidiegelden voor de nazorg ex-
gedetineerden voor de periode 2023 en 2024 te mandateren. 

4. De bekostigingssystematiek om de kosten op basis van inwonersaantal te verrekenen te 
continueren en de bekostigingssystematiek na twee jaar te evalueren. 

   

AGENDAPUNT  23.000226 

ONDERWERP  4e kwartaalrapportage huisvesting vergunninghouders 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de voortgang van de taakstelling van oktober 2022 tot en met 
december 2022. 

2. Kennis te nemen van de hoogte van de taakstelling van het eerste half jaar 2023.  
3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegd memo informeren over de stand van 

zaken met betrekking tot de taakstelling. 

   

AGENDAPUNT  22.002471 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  31 januari 2023 


