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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  21/03/2023 

DOCUMENTNR  23.0000390 

ZAAKNUMMER  ZK23000833 

AANWEZIG 

 

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

   

AGENDAPUNT  23.000114 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen opent de vergadering. Wethouder Krijnen is afwezig. 

   

AGENDAPUNT  23.000893 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 maart 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 14 maart jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000895 

ONDERWERP  Voortgang herinrichting gemeentehuis 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
1. In te stemmen met het schetsontwerp 
2. In het stemmen met het concept raadsvoorstel 
3. Mandateert de portefeuillehouder voor het doen van tekstuele aanpassingen en het 

toevoegen van een aantal bijlages. 

   

AGENDAPUNT  23.000896 

ONDERWERP  Vergadering AB Recreatieschap van 22 maart 2023 

   

BESLUIT  1. kennis te nemen van de ingekomen stukken. 
2. met het advies omtrent het vaststellen van de agenda en het verslag van de vergadering 

van 14 december 2022 in te stemmen. 
3. Zienswijzen Kadernota Recreatieschap Westfriesland 2024. 
4. met het advies omtrent het vaststellen van de Zienswijzen Kadernota Recreatieschap 

Westfriesland 2024 in te stemmen. 
5. met het advies met betrekking tot de bijstelling van het budget kwaliteitsimpuls de Hulk 

in te stemmen. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 
 

   

AGENDAPUNT  23.000897 

ONDERWERP  Vergadering algemeen bestuur Westfries Archief van 22 maart 2023 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de agenda en stukken van de vergadering van het algemeen 
bestuur Westfries Archief op 22 maart 2023. 

2. Ingestemd kan worden met de gevraagde besluitvorming. 

   

AGENDAPUNT  23.000898 

ONDERWERP  Toetreding tot Stichting RIJK 

   

BESLUIT  1. Toe te treden tot Stichting RIJK. 
2. Bij een positieve evaluatie in het tweede kwartaal van 2024 akkoord te gaan met de 

samenhangende kosten vanaf 2025. 
3. De kosten voor inkoopadvies toe te rekenen aan het betreffende inkooptraject of de 

investering. 
4. De raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken tegen het 

voorgenomen besluit om als gemeente Koggenland toe te treden tot Stichting RIJK 

   

AGENDAPUNT  23.000110 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen sluit om 11:25 uur de vergadering. 

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

DATUM  28 maart 2023 


