
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  17/05/2022 

DOCUMENTNR  22.0002074 

ZAAKNUMMER  ZK22001115 

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  22.000254 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Win opent de vergadering. Monique is afwezig vanwege privé omstandigheden. 

   

AGENDAPUNT  22.000255 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 

   

AGENDAPUNT  22.000258 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Bij afwezigheid van de burgemeester geeft de gemeentesecretaris terugkoppeling vanuit het 
Presidium. Daarnaast wordt met grote tevredenheid teruggekeken op de informele 
kennismaking van de nieuwe raad met de ambtelijke organisatie. 

   

AGENDAPUNT  22.000636 

ONDERWERP  Veranderde bekostiging Regiotaxi 

   

BESLUIT  1. De Regiotaxi Westfriesland te bekostigen op basis van kilometers in plaats van zones. 
2. De reizigersbijdrage te baseren op gereisde kilometers en te verhogen naar een tarief 

wat in lijn ligt met het OV-tarief. 
3. De voorgestelde veranderingen per 1 januari 2023 door te voeren. 
4. Na 6 maanden vindt bij een totaal (regionaal) verschil van > €5.000  verrekeningen met 

de vervoerder plaats en kan het opstap—en kilometer tarief worden aangepast. 
5. Geen ritten met de regiotaxi toe te staan die langer zijn dan 25 kilometer omdat voor die 

reizen een beroep kan worden gedaan op het Valys, met uitzondering van enkele 
bestemmingen. 

6. Akkoord gaan met het versturen van bijgevoegde informatiebrief naar gemeenteraad en 
adviesraad sociaal domein. 
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AGENDAPUNT  22.000639 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Westfries Archief 

   

BESLUIT  1. de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021. 
2. de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.000640 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 20 mei 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 10 mei jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000645 

ONDERWERP  Jaarverslag en jaarrekening Adviesraad Sociaal Domein 

   

BESLUIT  Kennisnemen van het Jaarverslag, jaarplan en jaarrekening van de Adviesraad Sociaal 
Domein. 

   

AGENDAPUNT  22.000646 

ONDERWERP  Jaarstukken RSW 2021 en Concept Begroting RSW 2023 

   

BESLUIT  Het college besluit de raad voor te stellen;  
1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2021; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de Conceptbegroting 2023; 
3. Een positieve zienswijze af te geven en zo doende in te stemmen met de financiële 

gevolgen van alle investeringen voor 2023 en autorisatie te verlenen tot het maximum 
van het opgenomen investeringsbedrag; 

4. De meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennis aan te nemen. 

   

AGENDAPUNT  22.000647 

ONDERWERP  Doe team speelvoorzieningen Hensbroek 

   

BESLUIT  Het college wil de financiering op een andere wijze vormgeven en ziet daartoe graag een 
aangepast voorstel tegemoet. 

   

AGENDAPUNT  22.000648 

ONDERWERP  Straatnaam De Goorn te De Goorn 

   

BESLUIT  1. Niet in te stemmen met het verzoek om de straatnaam De Goorn te wijzigen. 
2. De PFH wordt gemandateerd een aanpassing te doen in de brief waarna deze verstuurd 

kan worden. 
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AGENDAPUNT  22.000649 

ONDERWERP  Memo gemeenteraad: Adviesrecht onder de Omgevingswet 

   

BESLUIT  De bijgevoegde memo Adviesrecht onder de Omgevingswet, lijst met gevallen waarvoor 
advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.000650 

ONDERWERP  Veranderde bekostiging Regiotaxi 

   

BESLUIT  1.De Regiotaxi Westfriesland te bekostigen op basis van kilometers in plaats van zones. 
2.De reizigersbijdrage te baseren op gereisde kilometers en te verhogen naar een tarief wat 
in lijn ligt met het OV-tarief. 
3.De voorgestelde veranderingen per 1 januari 2023 door te voeren. 
4.Na 6 maanden vindt bij een totaal (regionaal) verschil van > €5.000  verrekeningen met de 
vervoerder plaats en kan het opstap—en kilometer tarief worden aangepast. 
5.Geen ritten met de regiotaxi toe te staan die langer zijn dan 25 kilometer omdat voor die 
reizen een beroep kan worden gedaan op het Valys, met uitzondering van enkele 
bestemmingen. 
6. Akkoord gaan met het versturen van bijgevoegde informatiebrief naar gemeenteraad en 
adviesraad sociaal domein. 

   

AGENDAPUNT  22.000651 

ONDERWERP  Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026 

   

BESLUIT  Het collega besluit in te stemmen met het Strategisch gemeentelijk 
informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026. 

   

AGENDAPUNT  22.000654 

ONDERWERP  Duurzaamheidsfonds 

   

BESLUIT  1. De raad voor te stellen sportvereniging RK EDO (Rooms Katholieke Eendracht Doet 
Overwinnen Sportvereniging) een eenmalige bijdrage van €23.000 te doen voor het 
aanbrengen van een warmtepomp voor het verwarmen van het gebouw en de douches. 

2. De raad voor te stellen sportvereniging Victoria Obdam een eenmalige bijdrage van 
€3.000 te doen voor het aanbrengen van 68 zonnepanelen met een totaal vermogen van 
25.840 Wp.  

3. De raad voor te stellen tennisvereniging Obdam  een eenmalige bijdrage van €2.000 te 
doen voor het aanbrengen van 38 zonnepanelen met een totaal vermogen van 14.440 
Wp 

4. De raad voor te stellen voor de eenmalige bijdragen een éénmalig budget beschikbaar te 
stellen van € 28.000 en dit bedrag te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de 
bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds. 

5. De raad voor te stellen het college te mandateren voor het beschikbaar stellen van 
budget met dekking vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds tot € 30.000. 
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AGENDAPUNT  22.000249 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  De collegeleden en de gemeentesecretaris kijken terug op de afgelopen week en kijken 
vooruit naar de vergaderingen die gaan volgen. 

   

AGENDAPUNT  22.000250 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn geen bijeenkomsten gepland. 

   

AGENDAPUNT  22.000252 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

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

DATUM  24 mei 2022 


