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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  28/03/2023 

DOCUMENTNR  23.0000426 

ZAAKNUMMER  ZK23000952 

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), aanwezig 
A.M.C. van Kampen (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  23.000129 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen opent de vergadering. 

   

AGENDAPUNT  23.000908 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 21 maart 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 21 maart jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000911 

ONDERWERP  CA Jaarverslag leerplicht, RMC en Jongerenloket 2021-2022 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 Het jaarverslag Leerplicht, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) & Jongerenloket 

Westfriesland 2021-2022 vast te stellen; 
 Het jaarverslag naar de Raad te verzenden met bijgevoegde brief. 
 Mandateert de PFH tot het maken van tekstuele wijzigingen 

   

AGENDAPUNT  23.000912 

ONDERWERP  Woo-implementatieplan 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 Kennis te nemen van het Woo-implementatieplan; 
 Te starten met het openbaar maken van 1 dossier en de 2 andere dossiers op een later 

moment aan te wijzen; 
 Het dossier "Kerkenvisie" als eerste dossier aan te wijzen. 

   

AGENDAPUNT  23.000913 

ONDERWERP  Eenmalige uitkering Gastgezinnen 

   

BESLUIT   In te stemmen met de eenmalige tegemoetkoming van €600 voor de periode van oktober 
2022 tot en met maart 2023 (6 maanden a €100,00) aan de gastgezinnen voor de sterk 
gestegen energiekosten. 

 In te stemmen met de eenmalige tegemoetkoming van €12.000 voor de periode van 
Oktober 2022 tot en met maart 2023 (6 maanden a €2.000,00)  aan het bedrijf A7 groep 
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voor de sterk gestegen energiekosten. 

   

AGENDAPUNT  23.000914 

ONDERWERP  Instemmen met beleidslijn woningsplitsing en woningdeling 

   

BESLUIT   In te stemmen met de beleidslijn ‘woningsplitsing en kamerverhuur gemeente 
Koggenland’ 

 In te stemmen met de raadsmemo ‘tegengaan ongewenste verkamering’ om de 
toezegging van de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening d.d. 19 december 2022 
gestand te doen. 

   

AGENDAPUNT  23.000915 

ONDERWERP  ENSIA-verantwoording 2022 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met de bijgevoegde collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en 
Suwinet ENSIA 2022. 

2. In te stemmen de bijlagen: bijlage 1 DigiD Ensia voor de aansluitingen 1001829, 751526 
en 1003139 en bijlage 2 Suwinet Ensia 2022 waarbinnen de auditresultaten staan 
opgenomen.   

3. In te stemmen met de reeds ondertekende uittreksels voor de zelfevaluatie BRP 
(Basisregistratie Personen) en Reisdocumenten.  

4. In te stemmen met de verantwoordingsrapportage(s) BAG (Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRO (Basisregistratie 
Onderhoud), WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BIO (Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid-ENSIA), VDW (Verhoogde Digitale Weerbaarheid). 

5. In te stemmen met de aanbeveling/ het onderzoek ten aanzien van de WOZ. 
6. In te stemmen met de verbetermaatregelen ten aanzien van de niet Suwi taken 

(burgerzaken.) 
7. Kennis te nemen van de verbetermaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, 

voorvloeiende uit de rapportage Verhogen digitale weerbaarheid. 
8. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening van 2022 te verwijzen naar de 

collegeverklaring.   
9. In te stemmen met de bijgevoegde memo voor de raadsinformatiebrief (D23.001974). 

   

AGENDAPUNT  23.000918 

ONDERWERP  AB DeSom 29 maart 2023 

   

BESLUIT  1. Kennis nemen van de stukken van het algemeen bestuur van SSC DeSom van 29 maart 
2023. 

2. Akkoord gaan met de agendapunten 1 t/m 5. 

   

AGENDAPUNT  23.000125 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen sluit de vergadering. 

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

DATUM  4 april 2023 


