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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  14/02/2023 

DOCUMENTNR  23.0000242 

ZAAKNUMMER  ZK23000309 

AANWEZIG 

 

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

   

AGENDAPUNT  23.000039 

ONDERWERP  Opening 

   

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

   

AGENDAPUNT  23.000275 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 februari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 7 februari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000279 

ONDERWERP  Regionale Agenda Mobiliteit Westfriesland 

   

BESLUIT   In te stemmen met de Regionale Agenda Mobiliteit Westfriesland d.d. januari 2023. 
 De gemeenteraad te informeren met de bijgaande memo. 

   

AGENDAPUNT  23.000280 

ONDERWERP  Beleidsregel ontheffing artikel 35 Alcoholwet Koggenland 2023 

   

BESLUIT   In te stemmen met ‘Beleidsregel ontheffing artikel 35 Alcoholwet Koggenland 2023’ 
 Intrekken van ‘Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013’ 

   

AGENDAPUNT  23.000281 

ONDERWERP  Overhevelen budgetten participatiewet 2024 

   

BESLUIT  In te stemmen met het voorleggen van bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad met 
bijbehorende raadsbesluit. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 2 

 

 

 
 

   

AGENDAPUNT  23.000282 

ONDERWERP  Programma aanpassing doelgroepen / invulling op locatie Dwingel 

   

BESLUIT  De Raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om in te stemmen met het 
aangepast programma op locatie De Dwingel, te weten:  
a. a.aanpassing van de HOED naar 925m2, inclusief de apotheek (in plaats van 1400m2); 
b. b.de vrijkomende 350 a 400m2 beschikbaar te stellen voor zorg, maatschappelijk of  

4 grondgebonden woningen; 
c. c.de 12 kleine woningeenheden van het zorginitiatief te wijzigen in 6 woningen;  
d. d.naast de 18 seniorenwoningen nog 4 woningen toevoegen; 
e. om 10% van de totale aantal woningen voor sociale huur te maken.   
 
Met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit wordt de raad gevraagd in te stemmen met de 
invulling van een aangepast programma voor locatie Dwingel. Dit betreft een aanpassing in 
het programma voor de HOED, woningen, en mogelijk een andere vorm van zorg of 
maatschappelijk. Het  programma voor de apotheek en het kinderdagverblijf blijft 
ongewijzigd. 

   

AGENDAPUNT  23.000035 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  21 februari 2023 


