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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  21/02/2023 

DOCUMENTNR  23.0000272 

ZAAKNUMMER  ZK23000357 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), 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   

   

AGENDAPUNT  23.000054 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Voorafgaand aan de vergadering wordt het college bijgesproken over de investeringen die 
gepland staan in deze collegeperiode. 

   

AGENDAPUNT  23.000286 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 februari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 14 februari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000288 

ONDERWERP  Vernietigingslijst 2022 

   

BESLUIT  De vernietigingslijst 2022 voor kennisgeving aannemen. 

   

AGENDAPUNT  23.000289 

ONDERWERP  Stuurgroep Pact 22 februari 2023 

   

BESLUIT  Het college 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. De aanbevelingen vanuit het college worden 
meegenomen. 

   

AGENDAPUNT  23.000291 

ONDERWERP  Vaststellen Eerste voortgangsrapportage RES Noord-Holland Noord 

   

BESLUIT  1. Vaststelling van de eerste voortgangsrapportage RES, met daarin de volgende 
beslispunten:  

a. de Herijking van de RES (2.0) in 2024 te laten plaatsvinden 
b. onderstaande doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma RES NHN in 2023 te behalen:  

 zoekgebieden verankerd in omgevingsvisie/bestemmingsplan 
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 beleid voor participatie en financiële participatie en elkaar actief aan te spreken in geval 
van het niet of niet tijdig behalen van deze doelen. 

c. ten behoeve van monitoring van de voortgang in elk Bestuurlijk overleg NHN XXL de 
volgende punten te bespreken:  

 actuele status van de zoekgebieden;  
 voortgang van de uitvoering aan de hand van de ingevulde gebiedspaspoorten;  
 proces van de Herijking RES (2.0).  

2. De raad de voortgangsrapportage en bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisname aan 
te bieden. 

   

AGENDAPUNT  23.000292 

ONDERWERP  Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met het plan van aanpak huisvesting vergunninghouders 2023. 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegd memo te informeren over het plan van 

aanpak 2023. 
3. Mandateert burgemeester Bonsen tot het doen van tekstuele wijziingen. 

   

AGENDAPUNT  23.000293 

ONDERWERP  Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan CPO Zuidermeer 

   

BESLUIT  In te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘CPO 
Zuidermeer’. 

   

AGENDAPUNT  23.000294 

ONDERWERP  Verkiezingen Provinciale Staten en Verkiezingen Waterschappen 

   

BESLUIT   de leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners van Gemeentelijk Stembureau (GSB) 
voor de Provinciale Staten en het Waterschap op 15 maart 2023 te benoemen; 

 tot aanwijzing van stemlokalen, zoals vermeld in bijlage 1;  
 de stembureauleden en tellers, zoals vermeld in bijlage 2, voor de Provinciale Staten en 

Waterschap verkiezingen van 15 maart 2023 te benoemen. 

   

AGENDAPUNT  23.000050 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen sluit even na twaalf uur de vergadering van het college. 

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

DATUM  28 februari 2023 


