
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  08/03/2022 

DOCUMENTNR  22.0000485 

ZAAKNUMMER  ZK22000446 

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  21.003966 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college wordt voor de opening van de vergadering bijgepraat door de ambtelijke organisatie over de 

vorderingen die gemaakt zijn inzake de mogelijke opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. 

 

Vervolgens wordt het college bijgepraat door Elleke van Lingen over de ontwikkeling (verander opgave) 

van de brandweer.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003967 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 

   

AGENDAPUNT  21.003970 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester blikt terug op het Presidium.  

 

Er komt een bijeenkomst (Het Gesprek) inzake de gymzaal in Obdam. Dit onderwerp komt terug op de 

raadsvergadering van 25 april 2022. 

 

Ook wordt het college bijgesproken over de bijeenkomst die op 7 maart jl. is geweest waarin met de 

deelnemende partijen aan de verkiezingen is gesproken over de processen die volgen op de verkiezingen. 

 

Tot slot reflecteert het college op de raadsvergadering van gisteren. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDAPUNT  22.000452 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 1 maart 

   

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

   

AGENDAPUNT  22.000457 

ONDERWERP  Aanvraag extra budget Onderhoud Woningbedrijf 2022, voor het plaatsen van rook- en koolmonoxide 

   

BESLUIT  Het college besluit:  

1. In te stemmen met het plaatsen van koolmonoxidemelders in onze huurwoningen, dit naast de 

wettelijk verplichte rookmelders. 

2. De overschrijding van het onderhoudsbudget Woningbedrijf 2022, met het plaatsen van rook- en 

koolmonoxidemelders, te accepteren en te financieren uit het exploitatieresultaat/de reserve van het 

woningbedrijf. Bijstelling begroting in de zomernotitie. 

   

AGENDAPUNT  22.000458 

ONDERWERP  Machines buitendienst 2022 nader onderzoek bedrijfsvoertuig 

   

BESLUIT  1. Akkoord te gaan met de aanschaf van de bestelbus Toyota Proace Electric Long Worker 75kwh 2000kg 

cool gespoten in Koggenland groen (RAL6018) en hiervoor een krediet van  

€ 49.000 beschikbaar te stellen.  
2. De overschrijding van het krediet machines buitendienst 2022 ad € 15.000 in de zomernotitie te 

verantwoorden. 

   

AGENDAPUNT  22.000459 

ONDERWERP  Realiseren zonneweides Duinweid Obdam 

   

BESLUIT  Het college vraagt een aangepast advies van de ambtelijke organisatie. 

   

AGENDAPUNT  22.000460 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam Westfriesland van 10 maart 2022. 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

WerkSaam Westfriesland van 10 maart 2022 en in te stemmen met de voorgestelde advisering. 

   

AGENDAPUNT  22.000461 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

3 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWERP  Vergadering algemeen bestuur Westfries Archief van 8 maart 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda en stukken van de vergadering van het algemeen bestuur Westfries 

Archief op 8 maart 2022. 

2. Ingestemd kan worden met agendapunt 4 en met agendapunt 5.. 

   

AGENDAPUNT  22.000462 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 9 maart 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de voorgestelde advisering. 

   

AGENDAPUNT  21.003972 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  Het college van Burgemeester en Wethouders alsmede de gemeentesecretaris blikken terug op de 

afgelopen week een kijken vooruit naar de vergaderingen die de komende dagen nog volgen. 

   

AGENDAPUNT  21.003973 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn geen raadsbijeenkomsten de komende week. 

   

AGENDAPUNT  21.003975 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op een voorspoedige vergadering. 

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

DATUM  15 maart 2022 


