
 

 

 

 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  19/04/2022 

DOCUMENTNR  22.0001952 

ZAAKNUMMER  ZK22000946 

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  22.000210 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  22.000211 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen gaat naar het 40 jarig jubileum van de Zonnebloem in Koggenland. 

   

AGENDAPUNT  22.000214 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn geen bijeenkomsten van de raad geweest. 

   

AGENDAPUNT  22.000486 

ONDERWERP  Motie van GBK/VVD/WK inzake vervroegen nieuwbouw Jozef en Mariaschool in Spierdijk 

   

BESLUIT  1. De gemeenteraad voor te stellen de nieuwbouw van de Jozef en Mariaschool in Spierdijk een jaar 

eerder te laten plaatsvinden dan in het d.d. 13 december 2021 vastgestelde IHP is opgenomen.    

2. De meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

   

AGENDAPUNT  22.000571 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 april 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 12 april jl. vast te stellen. 
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AGENDAPUNT  22.000574 

ONDERWERP  Verlenging verscherpt toezicht 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgaand regiorapport verscherpt toezicht kwetsbare kinderen onvoldoende 

beschermd.  

2. In te stemmen met het versturen van bijgaande raadsmemo over het regiorapport verscherpt toezicht 

kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd aan de leden van de gemeenteraad. 

3. Mandateert de PFH het stuk aan de raad te voorzien van specifieke informatie over Westfriesland en 

Koggenland. 

   

AGENDAPUNT  22.000575 

ONDERWERP  Onderzoek naar het Vergroenen en beweegvriendelijk maken van schoolpleinen 

   

BESLUIT  1. Team beleid de opdracht te geven om te onderzoeken of de schooldirecties openstaan voor het 

vergroenen, schaduwrijk en beweegvriendelijk maken van de schoolpleinen en daarin een eigen 

bijdrage willen leveren.  

2. Bij positieve reacties beleid op te stellen met betrekking tot het vergroenen, schaduwrijk en 

beweegvriendelijk maken van schoolpleinen. 

   

AGENDAPUNT  22.000576 

ONDERWERP  Bepalen inbrengwaarde grond in grondexploitatie Het Veer Avenhorn 

   

BESLUIT  Het college besluit: 

1. Inbrengwaarde grond in grondexploitatie Het Veer Avenhorn residueel bepalen door team 

Projectmanagement. 

2. De accountant navraag welke risico's we hiermee lopen en het college hierover te informeren. 

3. In kaart te brengen wat de impact op de capaciteit is als de ambtelijke organisatie dit structureel gaat 

doen en hierover in gesprek te gaan met de GS. 

4. Het beleid tegen het licht te houden waarom 5 euro gehanteerd wordt en geen winst gemaakt kan 

worden. 

   

AGENDAPUNT  22.000578 

ONDERWERP  Start voorbereidingsprocedure ontwerpbestemmingsplan Tuindersweijde  Zuid fase 1 

   

BESLUIT  In te stemmen met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Tuindersweijde Zuid Fase 1' 

   

AGENDAPUNT  22.000580 
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ONDERWERP  Beleidsregels studietoeslag en bijzondere bijstand 

   

BESLUIT  Het college besluit:  

 De beleidsregels ‘Studietoeslag gemeente Koggenland’ vast te stellen; 
 De beleidsregels ‘Bijzondere bijstand gemeente Koggenland’ vast te stellen; 
 Mandaat te verlenen aan Werksaam voor het uitvoeren van de uitbetalingen en het invorderen van de 

studietoeslag;  

 De afspraken voor het uitvoeren van deze taak door Werksaam vast te leggen in een 

dienstverleningsovereenkomst. 

   

AGENDAPUNT  22.000581 

ONDERWERP  Coronasteun 2e helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur 

   

BESLUIT  De Coronsasteun 2e helft 2021 ad € 38.198,- inzetten dan wel verdelen onder de stichtingen die gebouwen 

in onze gemeente multifunctioneel in het algemeen en op cultureel gebied in het bijzonder 

gebruiken/verhuren: 

 Stichting De Groene Toren in Avenhorn 

 Stichting Behoud kerkgebouw bij de Braken (’t Brakenkerkje) te Obdam  
 Stichting Vrienden Kerk Oudendijk te Oudendijk  

 Stichting Berkhouter Kerk te Berkhout  

 Stichting Vrienden van de Hensbroeker Kerk  

 Verenigingsgebouw “De Koperblazer” te De Goorn  
 Muziekvereniging Ursem te Ursem 

 

Deze Coronasteun 2e helft 2021 meenemen in de zomernotitie 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000205 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en gemeentesecretaris kijken vooruit naar de vergaderingen die op de planning staan, 

maar kijken ook terug naar de afgelopen week. 

   

AGENDAPUNT  22.000206 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt vooruit naar de raadsvergadering van 25 april a.s. 

   

AGENDAPUNT  22.000208 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  26 april 2022 


