
 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  12/04/2022 

DOCUMENTNR  22.0001917 

ZAAKNUMMER  ZK22000870 

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  22.000199 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  22.000200 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er staan diverse bijeenkomsten gepland in het kader van Koningsdag en de 4 en 5 mei herdenking. Daar 

staat het college kort bij stil. 

   

AGENDAPUNT  22.000203 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen geeft terugkoppeling uit het presidium van 11 april 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000539 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 april 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 5 april jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000545 

ONDERWERP  Wijkleercentrum Avenhorn factsheet 1 februari 2021 – 1 februari 2022 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde factsheet van het Wijkleercentrum Avenhorn en de bijgevoegde 

memo voor de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met het ter informatie toesturen van de factsheet en de memo aan de gemeenteraad, 

via de reguliere raadsinformatiebrief. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDAPUNT  22.000546 

ONDERWERP  Contouren Strategisch Plan Verkeersveiligheid en motie Verkeersveiligheid getoetst en verbeterd 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

 In te stemmen met de bijgaande memo (Contouren Strategisch Plan Verkeersveiligheid en motie 

Verkeersveiligheid getoetst en verbeterd) en de bijlagen en deze te verzenden naar de gemeenteraad. 

 Mandateert de portefeuillehouder voor het doen van aanpassingen in de stukken. 

   

AGENDAPUNT  22.000547 

ONDERWERP  Afwijken welstandsadvies 18 woningen Dubbelspoor Obdam 

   

BESLUIT  1. Af te wijken van het advies van de welstandscommissie van 9 maart 2022 voor de bouw van 18 

woningen aan het Dubbelspoor te Obdam; 

2. Te beslissen dat de aanvraag in overeenstemming is met de stedenbouwkundige en ruimtelijke 

uitgangspunten zoals die zijn bepaald in het bestemmingsplan "Dubbelspoor te Obdam" met het 

daarbij behorende Beeldkwaliteitsplan en derhalve voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

   

AGENDAPUNT  22.000548 

ONDERWERP  Vergadering algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland van 14 april 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en de stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 

WerkSaam Westfriesland van 14 april 2022 en in te stemmen met de voorgestelde advisering. 

   

AGENDAPUNT  22.000549 

ONDERWERP  Tijdelijk opvangen (Oekraïense) vluchtelingen op diverse locaties in Koggenland. 

   

BESLUIT   Opvanglocaties die in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan worden gebruikt t.b.v. 

noodopvang van (Oekraïense) vluchtelingen met een object gebonden gedoogbeschikking te gedogen. 

 Teamleider VTH-RO te mandateren om met gedoogbeschikking een gedoogbesluit te nemen bij 

aanvragen om (Oekraïense) vluchtelingen tijdelijk op te vangen op diverse aangevraagde locaties in 

Koggenland. 
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AGENDAPUNT  22.000550 

ONDERWERP  Correctie addendum Continuïteitsbijdrage Corona maatregelen RIVM en overheid 

   

BESLUIT  Het college besluit dat het addendum voor continuïteitsbijdrage bijhorend bij de vervoersovereenkomst 

voor perceel 2 redactioneel en inhoudelijk wordt aangepast op de volgende punten: 

1. De accountantsverklaring moet voldoen aan de richtlijnen voor verantwoording van de compensatie 

zoals die door de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) en VNG zijn ontwikkeld. 

2. De referentieperiode aan te passen van week 9 naar dezelfde maand in 2019 respectievelijk 2020 

volgens het ingevoegd schema in het Addendum. 

3. Het verschil tussen het referentiebedrag en facturatie van gereden ritten exclusief BTW in plaats van 

inclusief BTW. 

4. Vooruitlopend op een mogelijke goedkeuring van staatssteun voor het vierde kwartaal van 2021, 

dezelfde voorwaarden uit het Addendum van toepassing te verklaren. 

5. De continuïteitsbijdrage voor de vervoerder conform dit addendum toe te passen. 

   

AGENDAPUNT  22.000551 

ONDERWERP  Verduurzaming 8 huurwoningen in Ursem 

   

BESLUIT  Het college stemt in om het krediet ad € 650.000 “Pilot verduurzaming 8 woningen” te effectueren. 

   

AGENDAPUNT  22.000552 

ONDERWERP  Start zienswijzetermijn ontwerpbestemmingsplan 'Vredemaker Oost V' 

   

BESLUIT  1. in te stemmen met de formele terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan 'Vredemaker Oost 

V' 

2. onder de voorwaarde dat in de regels van het bestemmingsplan geen mogelijkheden worden 

opgenomen om in de parkeerbehoefte van enig bedrijf te voorzien op de openbare weg 

3. onder de voorwaarde dat in de planregels de mogelijkheden voor niet-zelfstandige kantoorfuncties niet 

bij recht mogelijk worden gemaakt, maar in een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden 

verwerkt.  

4. in te stemmen met de exploitatieovereenkomst D22.003428 

5. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te mandateren tot ondertekening van de 

exploitatieovereenkomst. 

   

AGENDAPUNT  22.000194 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en gemeentesecretaris blikken terug op de belangrijkste vergaderingen van de afgelopen 

week en blikken vooruit naar de bijeenkomsten die de komende week volgen. 

   

AGENDAPUNT  22.000195 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er staan geen raadsvergaderingen gepland op korte termijn, dus wordt maar kort bij dit agendapunt 

stilgestaan. 



 

 

 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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AGENDAPUNT  22.000197 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  19 april 2022 


