
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  10/05/2022 

DOCUMENTNR  22.0002046 

ZAAKNUMMER  ZK22001080 

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  22.000243 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college staat stil bij de opening van de vergadering bij het overlijden van oud 
burgemeester Rob Posthumus.  
 
Het college zal gezamenlijk de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad informeren. 
Tevens wordt een condoleanceregister in het gemeentehuis ingericht. Voor het overige 
wordt de formele berichtgeving afgewacht. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  22.000244 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen, wethouder Van Dolder en gemeentesecretaris Van Wattingen gaan 
naar het ondernemersgala op 31 mei. De gemeentesecretaris vraagt na wie ambtelijk 
interesse heeft. 

   

AGENDAPUNT  22.000247 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de diverse bijeenkomsten die met de raad de afgelopen 2,5 week 
hebben plaatsgevonden. 

   

AGENDAPUNT  22.000621 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 3 mei 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 3 mei jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000623 

ONDERWERP  Kredietaanvraag extra parkeerplaatsen De Braken en Vredemaker 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen een krediet van 140.000 euro beschikbaar te stellen voor het 
aanleggen van 56 extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte op de bedrijventerreinen De 
Braken en Vredemaker Oost en -West. 
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AGENDAPUNT  22.000626 

ONDERWERP  Veranderde bekostiging Regiotaxi 

   

BESLUIT  Aangehouden 

   

AGENDAPUNT  22.000627 

ONDERWERP  Opvang asielzoekers in Villa Groet 

   

BESLUIT  Het college stemt in met het opvangen van 20 asielzoekers in Koggenland. 

   

AGENDAPUNT  22.000628 

ONDERWERP  Nieuwbouw 6 sociale huurwoningen Lijsbeth Tijs fase 3 te Berkhout 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Nieuwbouw 6 sociale huurwoningen 
Lijsbeth Tijs fase 3 te Berkhout. 

   

AGENDAPUNT  22.000629 

ONDERWERP  Aantrekken langlopende geldlening 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 In te stemmen met het aantrekken van een langlopende geldlening tussen de € 9.000.000 

en € 11.000.000 afhankelijk van de liquiditeitspositie op het moment van aantrekken. 
 De aangetrokken langlopende geldlening te gebruiken voor het aflossen van de lopende 

kasgeldleningen van respectievelijk € 8.000.000 en € 3.000.000. 
 In te stemmen met het verwerken van de structurele rentelast van ongeveer € 150.000 in 

de zomernotitie 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000630 

ONDERWERP  Aanschaf Prepaid pinkaarten via de BNG/VNG 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Prepaid van de Bank voor 
Nederlandse Gemeenten (BNG). 

2. De kosten ten laste te brengen van de kostensoort Opvang vluchtelingen Oekraïne. 

   

AGENDAPUNT  22.000631 

ONDERWERP  1e wijziging legesverordening 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit de eerste wijzigingsverordening leges 2022 vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000632 

ONDERWERP  Kwartaalrapportage huisvesting vergunninghouders 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de realisatie taakstelling huisvesting in de 
periode januari 2022 tot en met maart 2022. 
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2. Kennis te nemen van de inhoud van de taakstelling huisvesting vergunninghouders 
tweede helft van 2022.  

3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegd memo informeren over de stand van 
zaken met betrekking tot:  

 De taakstelling huisvesting vergunninghouders in de periode januari 2022 tot en met 
maart 2022. 

 De inhoud van de taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft van 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000634 

ONDERWERP  Nieuwe huisvesting uitvoeringslocatie Jeugdgezondheidszorg 

   

BESLUIT   Kennis te nemen van de huuropzegging van De Woonschakel aan de GGD HN met ingang 
van 1 mei 2022. 

 In te stemmen met nieuwe huurovereenkomst van de GGD HN met een extra jaarlast van 
€ 12.700 in 2023 en vanaf 2024 € 19.000. 

 De jaarlijkse extra huisvestingskosten vanaf 2023 mee te nemen in de 
begrotingsvoorbereiding 2023.  

 Conform het  Integraal Huisvestingsplan een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 
voor de inrichting van de locatie.   

 De investering af te schrijven in 10 jaar, gelijk aan de periode van de huurovereenkomst.  
 De kapitaallasten ad € 25.000 ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte.  
 De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen en de wijzigingen voor het  

meerjarenperspectief mee te nemen bij de voorbereiding van de begroting 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.000238 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  Het college en de gemeentesecretaris kijken terug op afgelopen week en blikken vooruit 
naar de bijeenkomsten die de komende week in de agenda staan. 

   

AGENDAPUNT  22.000239 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt kort vooruit naar het presidium van 16 mei 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000241 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  17 mei 2022 


