
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  22/03/2022 

DOCUMENTNR  22.0000567 

ZAAKNUMMER  ZK22000629 

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  21.003988 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Voorafgaand aan de vergadering maakt het college kennis met een afvaardiging van het eiland Saba die op 

werkbezoek in Nederland zijn en gedurende drie dagen de gemeente Koggenland bezoekt. Daarnaast geeft 

het Team Financiën een presentatie over de financiële positie van de gemeente Koggenland in het licht van 

de reeds bekende ontwikkelingen. De agenda voor de collegevergadering wordt onveranderd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  21.003989 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De enige uitnodiging is opgenomen bij de ingekomen stukken. 

   

AGENDAPUNT  21.003992 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het CDA heeft gevraagd een hertelling van stembureau Koggehal te organiseren. Deze week vinden de 

formele stappen plaats. 

   

AGENDAPUNT  22.000487 

ONDERWERP  Toekomstige Investeringsopgave Gemeente Koggenland 

   

BESLUIT  Het college heeft kennis genomen van de beschikbaar gestelde informatie en dankt de ambtelijke 

organisatie voor het verstrekken van de inzichten. 

   

AGENDAPUNT  22.000493 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 15 maart 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 15 maart jl. vast te stellen. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDAPUNT  22.000496 

ONDERWERP  Recreatieschap AB 23 maart 

   

BESLUIT   Beslispunt 1; kennis te nemen van agendapunt 4 en de bijbehorende stukken. 

 Beslispunt 2; met het advies omtrent het vaststellen van het verslag van de vergadering van 8 

december 2021 in te stemmen.  

 Beslispunt 3; met het advies omtrent het vaststellen van de aankoop van de Grond Egboetswater in te 

stemmen.  

 Beslispunt 4; met het advies omtrent het vaststellen van de investering wandelpad Haven Wijdenes in 

te stemmen. 

 Beslispunt 5; met het advies omtrent het vaststellen van de Zienswijzen kadernota in te stemmen. 

   

AGENDAPUNT  22.000497 

ONDERWERP  Herziening bestemmingsplan 'Reparatieplan Landelijk Gebied' Burgemeester Kooimanweg 18 (Biovergister) 

   

BESLUIT  1. een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien het verzoek tot gedeeltelijke herziening van het 

bestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied’ voor het verzelfstandigen van de biovergister op het 
perceel Burgemeester Kooimanweg 18 te Hensbroek 

2. initiatiefnemers en omwonenden uit te nodigen voor een gesprek over het vervolgproces (zie 

kanttekeningen) 

   

AGENDAPUNT  22.000498 

ONDERWERP  Programma Alcohol & Drugs 

   

BESLUIT   Kennis te nemen van de resultaten van het programma Alcohol & Drugs. 

 In te stemmen met de uitvoering van de vervolgacties van het Programmama Alcohol & Drugs. 

 In te stemmen met het ter informatie toesturen van de Memo Programma Alcohol & Drugs aan de 

raad, via de  reguliere raadsinformatiebrief. 

 Mandateert wethouder Bijman tot het doen van tekstuele wijzigingen. 

   

AGENDAPUNT  22.000502 

ONDERWERP  Heroverwegingsbesluit verleende omgevingsvergunning realisatie 9 woningen Van Wassenaerstraat 15 

t/m 19a 

   

BESLUIT  1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften niet over te nemen;  

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

   



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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AGENDAPUNT  21.003994 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en gemeentesecretaris kijken terug op afgelopen week en de overleggen die de komende 

week staan gepland. 

   

AGENDAPUNT  21.003995 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  De komende week staan geen overleggen gepland met de raad. Echter, gezien het verzoek voor een 

hertelling van een stemlocatie kan hier nog verandering in komen. 

   

AGENDAPUNT  21.003997 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op een constructieve en informatieve collegevergadering. 

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

DATUM  29 maart 2022 


