
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  01/02/2022 

DOCUMENTNR  22.0000246 

ZAAKNUMMER  ZK22000200 

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  21.003911 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003912 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Het college van Purmerend komt voor een kennismaking langs. Ook wordt het werkbezoek aan 

Terschelling besproken. 

   

AGENDAPUNT  21.003915 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er wordt teruggekeken op de regionale raadsleden bijeenkomst. 

   

AGENDAPUNT  22.000070 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg VVRE 3 februari 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit kennis te nemen van de verschillende agendapunten, in te stemmen met de daarbij 

behorende ambtelijke adviezen, de portefeuillehouders mandaat te geven in het overleg hiernaar te 

handelen en wethouder Van Dolder mandaat te geven de 'Intentieovereenkomst klimaatbestendige 

nieuwbouw' te ondertekenen. 

   

AGENDAPUNT  22.000072 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 25 januari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 25 januari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000075 

ONDERWERP  Projectopdracht Nieuwbouw De Ark Hensbroek 

   

BESLUIT  In te stemmen met de projectopdracht Nieuwbouw De Ark Hensbroek 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDAPUNT  22.000076 

ONDERWERP  Beleidsnota Doorontwikkeling Participatie Koggenland (incl. Raadsvoorstel/ Verordening) 

   

BESLUIT  1. Instemmen met de Beleidsnota; 

2. Instemmen met het Raadsvoorstel; 

3. Instemmen met de Participatieverordening gemeente Koggenland 2022; 

4. Instemmen met het voorstel subsidiëring Dorpsraden; 

5. Instemmen met de voorstellen inzake voortgang Doeteams;  

6. De Beleidsnota ter kennisname aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Domein; 

   

AGENDAPUNT  22.000077 

ONDERWERP  Kadernota 2023 Westfries Archief 

   

BESLUIT  1. De kadernota 2023 van het Westfries Archief voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 Westfries Archief. 

   

AGENDAPUNT  22.000078 

ONDERWERP  Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2021- 2023 Westfriesland 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. In te stemmen met het bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023 regio 

Westfriesland; 

2. De kosten van het bestedingsplan in regionaal verband op basis van inwoners te verdelen; 

3. Het bestedingsplan en de middelen voor een bedrag van € 154.558,= toevoegen aan de begroting van 
2022 door begrotingswijziging via de zomernotitie 2022; 

4. Het resterende budget ad. € 63.641,= meenemen in de begroting 2023; 
5. De gemeenteraad en de adviesraad Sociaal Domein te informeren door middel van bijgevoegde 

informatiememo; 

6. Gedurende de looptijd van het NPO in samenwerking met het onderwijs de mogelijkheden te 

onderzoeken van structurele borging van de projecten na afloop van het NPO-periode. 

   

AGENDAPUNT  22.000079 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. In te stemmen om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 GGD 

Hollands Noorden. 

2. In te stemmen met het opdragen aan het college deze zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen 

bestuur van de GGD HN. 
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AGENDAPUNT  22.000080 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg Madivosa 3 februari 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de verschillende agendapunten, in te stemmen met de daarbij behorende ambtelijke 

adviezen en de portefeuillehouder mandaat te geven in het overleg hiernaar te handelen. 

   

AGENDAPUNT  22.000081 

ONDERWERP  Ontwerp Verklaring Van Geen Bezwaar camping Noordspierdijkerweg 200 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen om een ontwerp vvgb af te geven ten gunste van de gevraagde 

omgevingsvergunning voor het starten van een kleinschalige kampeergelegenheid en twee 

recreatieappartementen in de veldschuur (stolpje) nabij het perceel Noordspierdijkerweg 200 te Spierdijk. 

   

AGENDAPUNT  22.000082 

ONDERWERP  Informatieplan 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. In te stemmen met het Informatieplan gemeente Koggenland 2022.  

2. In te stemmen met het krediet van € 356.850 voor het informatieplan 2022.  

3. De kosten voor de informatiebeveiliging & Privacy, projectleiding en de onderzoeken naar tijd en 

plaatsonafhankelijk, cybercriminaliteit, hybridewerken en datagedreven werken ad € 105.000 in de 
exploitatie 2022 te verantwoorden. 

   

AGENDAPUNT  22.000083 

ONDERWERP  Zienswijze Kaderbrief 2023 DeSom 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. de kadernota 2023 van de SSC DeSom voor kennisgeving aan te nemen 

2. de raad voor te stellen een positieve zienswijze op het beschreven deel van de kadernota 2023 af te 

geven. 

3. daartoe de raad het bijgevoegde raadsvoorstel en –besluit ter vaststelling aan te bieden. 

   

AGENDAPUNT  22.000085 

ONDERWERP  Instemming en kredietverzoek Energiebesparingsakkoord 

   

BESLUIT  1. in te stemmen met het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025; 

2. de portefeuillehouder duurzaamheid te machtigen om deze intentieovereenkomst namens het college 

van B&W te ondertekenen; 

3. de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor de uitvoering van het Energiebesparingsakkoord een 

krediet van in totaal € 88.000 netto (bestaande uit € 176.000 aan lasten en € 88.000 aan baten als 
gevolg van subsidie vanuit de provincie) beschikbaar te stellen. De € 88.000 wordt gedekt door een 

éénmalige onttrekking vanuit de algemene reserve. De Begroting 2022 wordt dienovereenkomstig 

gewijzigd; 

4. na een positief besluit van de gemeenteraad de subsidieaanvraag voor de uitvoeringsregeling Subsidie 

Energiebesparing bij Bedrijven 2022-2025 aan te vragen. 

   

AGENDAPUNT  22.000086 
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ONDERWERP  Intrekken naam openbare ruimte Schorseneer te Ursem 

   

BESLUIT  1. Intrekken van de openbare ruimte naam Schorseneer 

2. Het stuk weg dat Schorseneer nu is toevoegen aan de Zuidertuin 

3. Het straatnaambord Zuidertuin verplaatsen naar de kruising met de Tuinderij 

   

AGENDAPUNT  22.000087 

ONDERWERP  Raadsvoorstel Voorzieningen Obdam 

   

BESLUIT  Het verzoek is het besluit op twee delen op te knippen in de stukken en deze opnieuw te agenderen voor 

het college van 8 februari 2022. 

   

AGENDAPUNT  21.003917 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en de gemeentesecretaris geven terugkoppeling uit de vergaderingen van afgelopen week 

en bespreken de belangrijkste afspraken die de komende werkweek volgen. 

   

AGENDAPUNT  21.003918 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  De informatieavonden van 7 februari a.s. worden besproken. 

   

AGENDAPUNT  21.003920 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  8 februari 2022 


