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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  22/02/2022 

DOCUMENTNR  22.0000418 

ZAAKNUMMER  ZK22000328 

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  21.003944 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt conform vastgesteld. De presentatie van het team Financiën over de kapitaallasten 

wordt verschoven naar 15 maart 2022. 

   

AGENDAPUNT  21.003945 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Het college neemt kennis van de uitnodigingen. 

   

AGENDAPUNT  21.003948 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn geen raadsbijeenkomsten geweest. 

   

AGENDAPUNT  22.000135 

ONDERWERP  Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit : 

1. de Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2022 vast te stellen.  

2. de Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2020 in te trekken. 

   

AGENDAPUNT  22.000163 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 15 februari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 15 februari jl. vast te stellen. 
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AGENDAPUNT  22.000167 

ONDERWERP  Contrair gaan aan advies welstandscommissie 18 november 2021 Grosthuizen 54 

   

BESLUIT  1. Af te wijken van het advies van de welstandscommissie van 18 november 2021 (200130) ten aanzien 

van de geadviseerde gevelbekleding;  

2. Hiervoor in de plaats te beslissen dat de aanvraag ten aanzien van de aangevraagde gevelbekleding 

voldoet aan redelijke eisen van welstand zoals bepaald in de welstandscriteria die gelden voor het 

bijzondere welstandsgebied 'Dorpslinten' . 

   

AGENDAPUNT  22.000169 

ONDERWERP  Aanwijzing van stemlokalen en benoemen van stembureauleden voor de gemeenteraadsverkiezing  van 16 

maart 2022 

   

BESLUIT  In te stemmen om voor elk stemdistrict een stemlokaal aan te wijzen en de stembureauleden te 

benoemen voor deze gemeenteraadsverkiezing, welke gehouden wordt van 14 t/m 16 maart 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000170 

ONDERWERP  Toekomstige Investeringsopgave Gemeente Koggenland 

   

BESLUIT  De portefeuillehouder heeft aanvullende vragen. Dit onderwerp is van de agenda gehaald en wordt op 15 

maart opnieuw in het college behandeld. 

   

AGENDAPUNT  22.000172 

ONDERWERP  Mandaatstatuut 2022 

   

BESLUIT  in te stemmen met bijgevoegd 'Mandaatstatuut gemeente Koggenland 2022'. 

   

AGENDAPUNT  22.000173 

ONDERWERP  Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2021- 2023 regio Westfriesland 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

 Het collegebesluit van 1 februari jl. (21.0012287) in te trekken en dit gewijzigde voorstel opnieuw te 

behandelen.  

 In te stemmen met in dit voorstel opgenomen bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs 2021-

2023 regio Westfriesland; 

 De kosten van het bestedingsplan in regionaal verband op basis van het percentage gebaseerd op de 

inkomsten vanuit de Specifieke doeluitkering (SPUK) Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te 

verdelen; 

 Het bestedingsplan en de rijksvergoeding voor een bedrag van € 154.558,= toevoegen aan de begroting 

van 2022 door begrotingswijziging via de zomernotitie 2022; 

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

informatiememo; 

 Gedurende de looptijd van het NPO in samenwerking met het onderwijs de mogelijkheden te 
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onderzoeken van structurele borging van de projecten na afloop van het NPO-periode. 

   

AGENDAPUNT  21.003950 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en gemeentesecretaris blikken terug op de belangrijkste vergaderingen van de afgelopen 

week en kijken vooruit naar de overleggen die de komende week volgen. 

   

AGENDAPUNT  21.003951 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt vooruit naar de raadsvergadering van 28 februari (met uitloop naar 1 maart). 

   

AGENDAPUNT  21.003953 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op een constructieve vergadering. 

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

DATUM  1 maart 2022 


