
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  03/05/2022 

DOCUMENTNR  22.0002021 

ZAAKNUMMER  ZK22001043 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), aanwezig 
M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), niet aanwezig 
W.P.J. Bijman (Wethouder en Locoburgemeester), aanwezig 
A.R. van Dolder (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.000232 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester Bonsen is vanwege verlof afwezig. 

   

AGENDAPUNT  22.000233 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen ontvangen, anders dan bij de ingekomen stukken vastgelegd. 

   

AGENDAPUNT  22.000236 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  De terugblik op de raadsvergadering vindt volgende week plaats als Burgemeester Bonsen 
weer aanwezig. 

   

AGENDAPUNT  22.000591 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 26 april 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 26 april jl. vast te stellen. Bij de 
Toekomstvisie Herstel en Participatie kwetsbare inwoners is het memo conform afspraak 
aangepast. 

   

AGENDAPUNT  22.000593 

ONDERWERP  Eénmalige bijdrage van €2000,- ter ere van het 20-jarig bestaan van het Vijverhof 

   

BESLUIT  Het college gaat niet akkoord met het ambtelijk voorstel. De leefbaarheid van de dorpen is 
voor het college van belang en daarom is het voorstel in gesprek te gaan met de beide 
winkelcentra in Koggenland en te kijken of op structurele wijze een bijdrage geleverd kan 
worden aan de ontwikkeling in plaats van een eenmalige bijdrage voor een festiviteit. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 
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AGENDAPUNT  22.000594 

ONDERWERP  Stand van zaken GGiD (digitaal dossier JGZ) GGD Hollands Noorden 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de stand van zaken GGiD en de bijgevoegde memo voor de 
gemeenteraad. 

2. In te stemmen met het ter informatie toesturen van de memo aan de gemeenteraad, via 
de reguliere raadsinformatiebrief. 

   

AGENDAPUNT  22.000227 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De beide wethouders en gemeentesecretaris kijken terug op de afgelopen week en blikken 
vooruit naar de vergaderingen die de komende week gaan volgen. 

   

AGENDAPUNT  22.000228 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college staat kort stil bij de vergaderingen van 9 mei a.s. 

   

AGENDAPUNT  22.000230 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  10 mei 2022 


