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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  05/04/2022 

DOCUMENTNR  22.0001397 

ZAAKNUMMER  ZK22000747 

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   

   

AGENDAPUNT  22.000188 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college stelt ongewijzigd de agenda vast. 

   

AGENDAPUNT  22.000189 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De uitnodiging voor het ondernemersgala op 31 mei a.s. is ontvangen. Gekeken wordt wie van de 

collegeleden een bezoek gaat brengen. 

   

AGENDAPUNT  22.000192 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt over het algemeen met een positief gevoel terug op de verschillende bijeenkomsten in de 

afgelopen week van de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.000528 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 29 maart 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 29 maart jl. vast te stellen. 

 

Aangaande agendapunt 22.000521 dient het volgende besluit te worden toegevoegd: 

 

- het college besluit, vooruitlopend op het beschikbaar stellen van de financiële middelen vanuit het Rijk 

voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, een bedrag van 10.000 euro beschikbaar te stellen aan 

het projectteam vanuit de algemene middelen. Dit bedrag is bedoeld om zaken aan te schaffen die 

noodzakelijk zijn voor de opvang. 

   

AGENDAPUNT  22.000530 

ONDERWERP  De casus door de keten 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met de aanbevelingen uit het onderzoek ‘De casus door de keten’. 
2. De notitie ‘Onderzoek De casus door de keten’ ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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AGENDAPUNT  22.000532 

ONDERWERP  Portefeuillehoudersoverleg VVRE en gecombineerd Madivosa/VVRE 

   

BESLUIT  Het college besluit kennis te nemen van de verschillende agendapunten, in te stemmen met de daarbij 

behorende ambtelijke adviezen en de portefeuillehouders mandaat te geven in het overleg hiernaar te 

handelen. 

   

AGENDAPUNT  22.000534 

ONDERWERP  aanvraag duurzaamheidsfonds amateurtuindersvereniging Obdam 

   

BESLUIT  1. Eenmalig €312,27 beschikbaar te stellen aan de amateurtuindersvereniging Obdam; 

2. Via de zomernotitie 2022 de onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds, als gevolg 

van dit collegebesluit, bij te ramen. 

3. Vraagt de ambtelijke organisatie na te gaan welk mandaat het college op dit moment al heeft en merkt 

daarbij op dat via een zomernotitie geen mandaat aan de raad gevraagd kan worden. 

   

AGENDAPUNT  22.000536 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg Madivosa 7 april 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit kennis te nemen van de verschillende agendapunten, in te stemmen met de daarbij 

behorende ambtelijke adviezen en de portefeuillehouders mandaat te geven in het overleg hiernaar te 

handelen. Met daarbij de volgende opmerkingen / aanpassingen: 

 

 Aangaande verwijsindex stemt het college in met de inbreng vanuit van Koggenland om in te brengen 

te stoppen. 

 Aangaande de opvang van dieren kritisch te zijn over de kosten die hiermee samenhangen in relatie tot 

de wettelijke taken. 

   

AGENDAPUNT  22.000183 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  Het college en de gemeentesecretaris kijken terug op vorige week maar ook vooruit naar de 

bijeenkomsten die gepland staan. 

   

AGENDAPUNT  22.000184 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt uit naar het presidium van 11 april a.s. 
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AGENDAPUNT  22.000186 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Een korte, maar vooral effectieve vergadering! 

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

DATUM  12 april 2022 


