
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  15/03/2022 

DOCUMENTNR  22.0000525 

ZAAKNUMMER  ZK22000520 

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), niet aanwezig 

J.J.A.S. Houtenbos (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  21.003977 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wethouder Van Dolder is afwezig. 

   

AGENDAPUNT  21.003978 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De GS geeft aan een uitnodiging geaccepteerd te hebben van de provincie inzake regionale samenwerking. 

Deze bijeenkomst staat gepland op 14 april a.s. 

   

AGENDAPUNT  21.003981 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de raadsbijeenkomst inzake de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. 

   

AGENDAPUNT  22.000175 

ONDERWERP  Toekomstige Investeringsopgave Gemeente Koggenland 

   

BESLUIT  Het college besluit dit agendapunt te bespreken als het college voltallig is. 

   

AGENDAPUNT  22.000464 

ONDERWERP  Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning Noorddijkerweg 32G 

   

BESLUIT  Het advies van de commissie bezwaarschriften van 12 januari 2022 te volgen: 

 Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

 het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 

 het bestreden besluit van 14 september 2021 in te trekken; 

 In heroverweging de gevraagde omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen én het onderdeel 

afwijken van de regels van het bestemmingsplan ex artikel 2.1 onder c Wabo, juncto artikel 2.12, eerste 

lid onder a sub 2 Wabo, juncto artikel 4, negende lid van bijlage II Besluit omgevingsrecht alsnog toe te 

kennen om de realisatie van één aanvullende woning in het bestaande woongebouw mogelijk te 

maken. 
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AGENDAPUNT  22.000466 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 8 maart 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 8 maart jl. vast te stellen met de aanpassing voor punt 

22.000461, vergadering Westfries Archief. Het college heeft tijdens de vergadering WEL ingestemd met 

punt 5. Het genoemde besluit is derhalve onjuist. 

   

AGENDAPUNT  22.000468 

ONDERWERP  Inrichtingsplan regionale werkwijze Inburgering 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met het Inrichtingsplan Regionale werkwijze Inburgering Westfriesland en de hierbij 

behorende begrotingen. 

2. De kosten met betrekking tot beslispunt 1 dekken vanuit het budget inburgering en de begroting 2022 

aan te passen via de zomernotitie 2022. 

3. Het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland te verzoeken extra taken omtrent de Wet 

inburgering 2021 uit te voeren. 

4. De gemeenteraad informeren via bijgevoegde regionale raadsinformatiebrief.  

5. Een maximaal budget van € 17.220 vanuit het budget inburgering inzetten voor inhuur van extra 
capaciteit m.b.t. de implementatie van de Wet Inburgering 2021. 

   

AGENDAPUNT  22.000469 

ONDERWERP  ENSIA 2021 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde collegeverklaring waarin de zelfevaluatie ENSIA 2021 is 

verantwoord. 

2. Akkoord te gaan met de verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO.  

3. Akkoord te gaan met de conclusies vanuit de rapportages WOZ, BIO (ENSIA) en VDW. 

4. Akkoord te gaan met de uittreksels vanuit BRP en PNIK (Reisdocumenten). 

5. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening van 2021 te verwijzen naar de collegeverklaring. 

   

AGENDAPUNT  22.000472 

ONDERWERP  Positieve grondhouding initiatief doe team Hensbroek 

   

BESLUIT  Het college heeft vragen over de regie van het onderliggende proces en de integraliteit op de aanpak. 

   

AGENDAPUNT  22.000473 

ONDERWERP  Motie van GBK/VVD/WK inzake vervroegen nieuwbouw Jozef en Mariaschool te Spierdijk 

   

BESLUIT  Het college is van mening dat het nieuwe college hierover een besluit moet nemen. 

   

AGENDAPUNT  21.003983 
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ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  Het college en de gemeentesecretaris kijken terug op de vergaderingen van afgelopen week en vooruit 

naar de bijeenkomsten die volgen. 

   

AGENDAPUNT  21.003984 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er staan geen raadsbijeenkomsten gepland de komende week. 

   

AGENDAPUNT  21.003986 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  22 maart 2022 


