
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  08/02/2022 

DOCUMENTNR  22.0000308 

ZAAKNUMMER  ZK22000241 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), aanwezig 

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

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

A.R. van Dolder (Wethouder), aanwezig 

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

   

AGENDAPUNT  21.003922 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt conform vastgesteld. BM Bonsen-Lemmers neemt vanwege vakantie niet deel aan de 

vergadering. 

   

AGENDAPUNT  21.003923 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen binnengekomen. 

   

AGENDAPUNT  21.003926 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de informatiebijeenkomsten met de raad. Deze zijn naar tevredenheid verlopen. 

   

AGENDAPUNT  22.000090 

ONDERWERP  Verkoopbeleid huurwoningen Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ‘Verkoopbeleid huurwoningen 
Gemeentelijk Woonbedrijf Koggenland'. 

   

AGENDAPUNT  22.000091 

ONDERWERP  Beleidsnota Doorontwikkeling Participatie Koggenland 

   

BESLUIT  Het college wil in gesprek met de steller van het stuk voor een nadere toelichting en om vragen 

beantwoord te krijgen. De raad wordt eerst via een informatieavond bijgepraat, waarna besluitvorming in 

de nieuwe raad kan plaatsvinden. 
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AGENDAPUNT  22.000097 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 1 februari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 1 februari jl. vast te stellen.  

Het college heeft de stukken inzake de participatie aangehouden en bespreekt deze op de heidag van 4 

februari a.s. 

   

AGENDAPUNT  22.000099 

ONDERWERP  Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021 en 2022 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders 

2021. 

2. Kennis te nemen van de inhoud van de taakstelling huisvesting vergunninghouders 2022.  

3. De gemeenteraad door middel van bijgaand memo informeren over de stand van zaken met betrekking 

tot de taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021 en 2022. 

4. Mandateert de portefeuillehouder tot het doen van tekstuele aanpassingen. 

   

AGENDAPUNT  22.000100 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023, Regionaal Risicoprofiel en Stichting 

Risicobeheer Veiligheidsregio’s 

   

BESLUIT  Aan de raad voor te stellen: 

1. De kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023, inclusief de invulling van de rol ten behoeve 

van nieuwe crisistypen voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het geactualiseerde Regionaal Risicoprofiel (RRP) 

van de veiligheidsregio Noord- Holland Noord.   

3. Een positieve zienswijze af te geven op het voornemen om deel te nemen aan de Stichting 

Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 
4. Bovenstaande punten door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

   

AGENDAPUNT  22.000101 

ONDERWERP  Aangaan Samenwerkingsovereenkomst werkregio Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier 

   

BESLUIT  De onderliggende stukken ondergaan nog wijzigingen. Met de juiste stukken wordt het opnieuw 

geagendeerd. 

   

AGENDAPUNT  22.000102 

ONDERWERP  Notitie bedrijventerreinen 

   

BESLUIT  1. Gevraagd wordt om de bedrijventerreinen notitie D22.000608 vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder wordt gemandateerd wijzigingen door te voeren in de bijlagen. 
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AGENDAPUNT  22.000103 

ONDERWERP  Kaderbrief 2023 Participatiebudget aan WerkSaam Westfriesland 

   

BESLUIT  Het college besluit aan de raad voor te stellen: 

a. Voor het jaar 2023 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene uitkering € 800.448 

over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor de uitvoering van het re-integratie beleid. Dit 

bedrag is als volgt samengesteld:  

WSW:                                                                         €  568.682 

Klassieke WWB:                                                         €    63.190 

Nieuw Wajong:                                                          €    65.589 

Nieuw begeleiding:                                                    €  111.557 

--------------------------------------------------------------------------------------+ 

Deze 3 samen: € 240.336, hiervan 90%  =                €  216.302 

Uitvoering Additionele plekken beschut werk         €    15.464 + 

Totaal Participatiebudget naar WerkSaam in 2023: €  800.448 

b. Voor het jaar 2023 voor het resterend budget couleur locale van € 8.570 aan het college mandaat te 

verlenen voor de besteding van deze middelen. 

c. WerkSaam Westfriesland via de bijgevoegde brief te informeren over de verwachte over te dragen 

bedragen in 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.000104 

ONDERWERP  Zienswijze kadernota 2023 GR WerkSaam Westfriesland 2023 

   

BESLUIT  1. De kadernota 2023 van WerkSaam Westfriesland voor kennisgeving aan te nemen. 

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

Westfriesland. 

   

AGENDAPUNT  22.000105 

ONDERWERP  Bovenregionaal plan Een Thuis voor Noordje 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het bovenregionale plan Een Thuis voor Noordje 

2. Kennis te nemen van bijgaande raadsinformatiememo en deze via de raadsinformatiebrief aan te 

bieden aan de raad. 

   

AGENDAPUNT  22.000107 

ONDERWERP  Woningnood in relatie tot de huisvesting van kwetsbare doelgroepen 

   

BESLUIT  1. Een onderzoek te laten doen waarin inzichtelijk en overzichtelijk wordt welke kwetsbare doelgroepen 

wij moeten huisvesten, op welke wijze er op korte termijn woningen gecreëerd kunnen worden en 

welke kosten dit met zich mee brengt.  

2. Bijgaande uitvraag voor te leggen aan Companen en Atrivé. Voor de onderzoekskosten  

ca. € 20.000,- gebruik te maken van het budget ‘kwetsbare inwoners, diversen’. 
3. Verzoekt de ambtelijke organisatie om op korte termijn een memo met mogelijkheden voor 

huisvesting van kwetsbare doelgroepen aan te bieden aan het college. 
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AGENDAPUNT  22.000108 

ONDERWERP  Motie ‘Veiligheid voetgangers’ en toezegging over snelheidsdisplays 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

 Een knelpuntenonderzoek naar de toegankelijkheid van voetgangersvoorzieningen uit te voeren voor 

een bedrag van € 17.500,-, ten laste van het budget Verkeersregelingen onderdeel Diversen. 

 Twee snelheidsdisplays aan te schaffen voor een totaalbedrag van € 7.100,-, ten laste van het budget 

Verkeersregelingen onderdeel Diversen. 

 De kosten voor het knelpuntenonderzoek en de twee snelheidsdisplays mee te nemen in de 

zomernotitie 2022. 

 In stemmen met de bijgaande memo (Motie ‘Veiligheid voetgangers’) en deze te verzenden naar de 
gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.000109 

ONDERWERP  Decembercirculaire 2021 

   

BESLUIT  Het college besluit:  

1. kennis te nemen van de decembercirculaire 2021; 

2. kennis te nemen van de budgettaire consequentie voor 2021 van € 261.000 V; 

3. tegenover de inkomsten vanaf 2022 e.v. ook lasten (2022 € 125.000, 2023 € 78.000, 2024 € 77.000 en 

2025 € 78.000)  te ramen die betrekking hebben op de salarislasten zorgaanbieders en de 
gemeenteraadsverkiezingen (covid-19) en dit te verwerken bij de Zomernotitie 2022;  

4. de budgettaire consequenties voor 2022 e.v. (2022 € 113.000 V, 2023 € 75.000 V, 2024 e.v. € 72.000 V) 

ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat  en dit te verwerken in de Zomernotitie 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000110 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2023 ABWF 

   

BESLUIT  Een positieve zienswijze op de Kadernota 2023 van Afvalbeheer Westfriesland af te geven 

   

AGENDAPUNT  22.000111 

ONDERWERP  Kredietaanvraag onderzoek netaansluiting zonneweide Jaagweg 

   

BESLUIT  1. De raad voor te stellen in te stemmen met het geven van de opdracht aan Liander voor een 

engeneerstudie naar de naar de kosten van de netaansluiting voor de Jaagw 

2. De raad voor te stellen Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €120.000 en dit te 
verrekenen met het definitieve investeringskrediet  

3. De raad voor te stellen het bedrag te dekken uit de algemene reserves 

4. De raad voor te stellen de begroting ten gevolge hiervan te wijzigen 

   

AGENDAPUNT  22.000112 

ONDERWERP  Nieuwe verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 
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BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met: 

a. het wijzigen van artikel 9 lid 1 van de verordening naar een voorzitter en tenminste twee andere 

leden, het huidige artikel 9 lid 2 te laten vervallen en de overige leden te vernummeren;  

b. het wijzigen van artikel 11 lid 1 in die zin dat de voorzitter en de leden worden benoemd voor vier jaar 

met de mogelijkheid van één keer herbenoeming (in plaats van 3x ); 

c. het aanpassen van artikel 13: na de woorden: “de voorzitter” worden ingevoegd de woorden: “of 
diens plaatsvervanger” 

d. het wijzigen van artikel 7 zodanig, dat bij de interne bezwarenprocedure het telefonisch horen ook 

kan plaatsvinden via een uitnodiging daartoe en dus niet alleen op afspraak; 

e. e.in artikel 24 op te nemen dat de per 9 juli 2020 in werking getreden Verordening behandeling 

bezwaarschriften Koggenland 2020 wordt ingetrokken; 

f. een overgangsbepaling op te nemen;  

g. de wijzigingen op te nemen in een nieuwe verordening die kan worden aangehaald als: Verordening 

behandeling bezwaarschriften Koggenland 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000114 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

   

BESLUIT  De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen een negatieve zienswijze af te laten geven 

op de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

   

AGENDAPUNT  22.000116 

ONDERWERP  Raadsvoorstel Voorzieningen Obdam 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met een investeringsbudget van € 4.150.000,00 voor de realisatie van een 

nieuwe sportzaal in Obdam 

2. In te stemmen met een investeringsbudget van € 100.000,00 voor een huiskamervoorziening in 

Obdam. 

3. In te stemmen met een krediet van € 587.000,00 voor de aanleg en inrichting van de 

openbare ruimte, groen en sport en spel voorzieningen 

4. In te stemmen met de grondaankoopkosten ad € 126.330,00 

5. Voor de dekking van de gevraagde investering een bedrag van € 4.973.330 te 

onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve 

kapitaallasten 

6. De investering volgens de componentenmethode af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten te 

dekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten 

7. In de meerjarenbegroting 2024 rekening te houden met extra exploitatiekosten ad € 40.000,00. 

8. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 

   

AGENDAPUNT  21.003928 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

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

vergaderingen die de komende week volgen. 
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AGENDAPUNT  21.003929 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt vooruit naar de bijpraatsessie met de raad over de Jaagweg en het presidium, beiden op 

14 februari 2022. 

   

AGENDAPUNT  21.003931 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  15 februari 2022 


