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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  14/03/2023 

DOCUMENTNR  23.0000354 

ZAAKNUMMER  ZK23000699 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), aanwezig 
M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), aanwezig 
A.R. van Dolder (Wethouder en locoburgemeester), niet aanwezig 
B.H. Krijnen (Wethouder), aanwezig 
A.M.C. van Kampen (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  23.000099 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college vergadert bij Bakkerij Braas en dankt voor de hartelijke ontvangst. Wethouder 
Van Dolder neemt vanwege privé omstandigheden geen deel aan de vergadering. 

   

AGENDAPUNT  23.000875 

ONDERWERP  Naam openbare ruimte Pioenhof te Hensbroek 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met het toekennen van de volgende openbare ruimte 
naam voor het plan Pioenhof in Ursem: Pioenhof. 

   

AGENDAPUNT  23.000876 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 maart 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 7 maart jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000878 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur GGD HN 15 maart 2023 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de voorgestelde advisering. Daarbij 
zijn door het college de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

 Als sprake gaat zijn van (extra) bezuinigingen bij de GGD moeten deze eerst in het 
college van Koggenland besproken worden. 

 Het college gaat ervan uit dat de verdeelsleutel die wordt gemaakt inzake de opvang van 
kinderen uit Oekraïne is op basis van het aantal kinderen en niet op basis van de 
algemeen geldende verdeelsleutel. 

 Het college wil graag duidelijkheid over de bestedingen van de gelden voor kinderen uit 
Oekraïne en wat wordt bedoeld met vereenvoudigen uitkeringen Gemeentefonds. 

   

AGENDAPUNT  23.000879 

ONDERWERP  Regionaal Toezichthouderschap Wmo en Jeugdwet Westfriese gemeenten 

   

BESLUIT  Het college kan met het huidige voorstel niet instemmen en vraagt de portefeuillehouder 
nadere informatie en neemt volgende week een besluit. 
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AGENDAPUNT  23.000880 

ONDERWERP  Raadsvoorstel voortgang herinrichting gemeentehuis 

   

BESLUIT  Het college is op hoofdlijnen akkoord met het voorstel, maar wenst nog een aantal 
wijzigingen door te voeren in de stukken. 

   

AGENDAPUNT  23.000881 

ONDERWERP  FG AVG Jaarrapportage 2022 

   

BESLUIT  1. kennis te nemen van de FG jaarrapportage AVG/Wpg 2022; en 
2. de jaarrapportage via de raadsbrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  23.000882 

ONDERWERP  Woondeal Noord Holland Noord 

   

BESLUIT  1. Vast te stellen Woondeal Noord-Holland Noord; 
2. de bestuurlijk trekkers (voor Koggenland Rosalien van Dolder) te machtigen om namens 

de gemeente Koggenland de Woondeal te ondertekenen; 
3. in te stemmen met de begeleidende brief waarin de randvoorwaarden zijn opgesomd; 
4. de gemeenteraad met een raadsinformatiememo te informeren over de woondeal 2.0. 

   

AGENDAPUNT  23.000883 

ONDERWERP  Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Allure 

   

BESLUIT  De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Om met ingang van heden Mw. A. Kaijer als lid voor de Raad van Toezicht van Stichting 

Allure te benoemen;  
2. Om met ingang van heden Dhr. A.. Beuker als lid voor de Raad van Toezicht van Stichting 

Allure te benoemen 
3. Om met ingang van heden Dhr. T. Heijen als lid voor de Raad van Toezicht van Stichting 

Allure te benoemen 
4. Om met ingang van heden Mw. K. Houwen als lid voor de Raad van Toezicht van 

Stichting Allure te benoemen 

   

AGENDAPUNT  23.000885 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 17 maart 2023 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de verschillende agendapunten; 
2. In te stemmen met de bij de agendapunten behorende ambtelijke adviezen; 
3. De portefeuillehouder mandaat te geven in het overleg naar de adviezen te handelen, 

waaraan toegevoegd besluitvorming over de stemverhouding. 
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AGENDAPUNT  23.000887 

ONDERWERP  Wijziging ‘Reglement van orde adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit’ en het 
‘Mandaatstatuut gemeente Koggenland 2023’ 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen: 
1. Het 'Mandaatstatuut gemeente Koggenland 2023' en ‘Reglement van Orde op de 

adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Koggenland 2023’ vast te 
stellen. 

2. Het 'Mandaatstatuut gemeente Koggenland 2022' en ‘Reglement van Orde op de WZNH  
adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Koggenland’ in te trekken. 

   

AGENDAPUNT  23.000890 

ONDERWERP  Stedenbouwkundig Plan en reacties participatie locatie Dwingel in de Goorn 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
1. In te stemmen met het Stedenbouwkundig Plan met de datum 21 februari 2023.   
2. In te stemmen met de reactienota voortkomend uit de participatie avond van                  

27 september 2022. 

   

AGENDAPUNT  23.000095 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen sluit de vergadering waarna een rondleiding door Bakkerij Braas volgt. 

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

DATUM  21 maart 2023 


