
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  01/03/2022 

DOCUMENTNR  22.0000444 

ZAAKNUMMER  ZK22000371 

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  21.003955 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003956 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Het programma rondom 4 mei a.s moet worden aangepast omdat er drie bestuurders zijn voor vier 

locaties. Mogelijk kan in de middag in Spierdijk de plechtigheid al plaatsvinden. 

   

AGENDAPUNT  21.003959 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de raadsvergadering van 28 februari a.s. en bespreekt een aantal zaken uit het 

reglement van orde waar tijdens de vergadering gebruik van is gemaakt. 

   

AGENDAPUNT  22.000176 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 22 februari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 22 februari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000178 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg VVRE en Madivosa/VVRE 3 maart 2022 

   

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

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

handelen. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDAPUNT  22.000179 

ONDERWERP  Evaluatie maatregelen taakstelling vergunninghouders 2021 en plan van aanpak realisatie taakstell 

   

BESLUIT   Kennis te nemen van de evaluatie maatregelen realisatie Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

2021. 

 Kennis te nemen van de brief van de provincie met betrekking tot de realisatie taakstelling huisvesting 

vergunninghouders 2e halfjaar 2021. 

 In te stemmen met het plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders 2022. 

 De Gemeenteraad via bijgaand memo te informeren over het plan van aanpak realisatie taakstelling 

huisvesting vergunninghouders 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000180 

ONDERWERP  Voorbereidingskrediet Nieuwbouw De Ark Hensbroek 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met het voorstel aan de raad om:  

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000 ter 

voorbereiding op een raadsvoorstel voor een investeringskrediet en locatiekeuze voor nieuwbouw van 

De Ark in Hensbroek.     

2. Dit krediet te onttrekken uit de algemene reserve. 

3. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 

   

AGENDAPUNT  22.000181 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg Madivosa 3 maart 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  21.003961 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

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

vooruit naar de bijeenkomsten die volgende week volgen. 

   

AGENDAPUNT  21.003962 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt vooruit naar het restant van de raadsvergadering van 28 februari 2022. 

   



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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AGENDAPUNT  21.003964 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op een voorspoedige vergadering en kijkt uit naar de welkom terug bijeenkomst 

later vandaag. 

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

DATUM  8 maart 2022 


