
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  24/05/2022 

DOCUMENTNR  22.0002120 

ZAAKNUMMER  ZK22001159 

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  22.000265 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college staat stil bij het overlijden van de vader van burgemeester Bonsen. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  22.000266 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT   Wethouder Van Dolder maakt met haar partner gebruik van de VIP kaarten. 
 Burgemeester Bonsen en gemeentesecretaris Van Wattingen maken, waarschijnlijk met 

partner, gebruik van de overige kaarten. 

   

AGENDAPUNT  22.000269 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de regionale raadsleden bijeenkomst. 

   

AGENDAPUNT  22.000664 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 17 mei 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 17 mei jl. vast te stellen, waarbij 
opgemerkt dat agendapunt 636 en 650  hetzelfde zijn. Daarnaast betrof het een 
informatieavond voor de nieuwe raad en niet het nieuwe college. 

   

AGENDAPUNT  22.000666 

ONDERWERP  AVA Ontwikkelingsbedrijf 3 juni 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van het jaarverslag ONHN 2021, de accountskeuze de strategische 

onderwerpen: eindevaluatie ONHN, STAK, ROM en de voortgang ONHN; 
2. in te stemmen met het advies om de verslagen van de AVA 12 november 2021 en 24 

december 2021 goed te keuren; 
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3. in te stemmen met het advies om de Jaarrekening ONHN 2021 incl. accountantsverklaring 
en accountantsverslag vast te stellen; 

4. in te stemmen met het advies om volledige decharge te verlenen aan de Directie voor het 
gevoerde beleid over 2021;  

5. in te stemmen met het advies om volledige decharge te verlenen aan de leden van de 
raad van commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid van de Directie over 
2021;  

6. in te stemmen met het advies om gevraagd de indexatie voor 2023 op 2,1 % vast te 
stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000667 

ONDERWERP  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 

   

BESLUIT  1. De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 
2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

2. De gemeenteraad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven op de Begroting 
2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De voorgestelde zienswijze luidt: 
gezien de onduidelijkheden in zowel het proces van het voorstel 
Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing als in de inhoud en de gevolgen die deze 
samenwerkingsafspraken voor de begroting kunnen hebben, het verzoek om dit voorstel 
voor nu uit het besluitvormingsproces te halen en te verduidelijken voordat het opnieuw 
ter besluitvorming wordt aangeboden. 

3. De financiële gevolgen van de hogere bijdrage ad € 40.900 op te nemen in de Kadernota 
2023. 

4. De teruggave over 2021 ad € 70.000 te verwerken via de zomernotitie 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.000668 

ONDERWERP  Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD Hollands Noorden 

   

BESLUIT  1. In te stemmen een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 
van de GGD Hollands Noorden.  

2. In te stemmen een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023 
van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026. 

3. In te stemmen met het opdragen aan het college deze zienswijze kenbaar te maken aan 
het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden. 

4. De gemeentelijke bijdrage 2023 aan de GGD Hollands Noorden conform de begroting 
2023 van de GGD aan te passen en het bedrag van € 21.000 mee te nemen in de 
kadernota 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.000669 

ONDERWERP  Zienswijze DeSom; Jaarstukken 2021, bestemming jaarresultaat 2021, voorjaarsrapportage 
2022, begroting 2023 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
1. Een negatieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021; 
2. Een negatieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

jaarresultaat 2021; 
3. Een negatieve zienswijze af te geven op de voorjaarsrapportage 2022 
4. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023.  
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5. Een negatieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2023. 
6. Mandateert de GS tot het doen van tekstuele wijzigingen. 

   

AGENDAPUNT  22.000670 

ONDERWERP  Vaststelling tarievenlijst verhuur sportzalen 2022 - 2023 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
 Voor het sportseizoen augustus 2022 / juli 2023 de tarieven met 5% te verhogen en vast 

te stellen conform de bijlage.  
 De tariefsverhoging te verwerken in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 

   

AGENDAPUNT  22.000672 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 ABWF 

   

BESLUIT  1. de raad voor te stellen om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 
van Afvalbeheer Westfriesland; 

2. de raad voor te stellen om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van 
Afvalbeheer Westfriesland; 

3. de raad voor te stellen om de financiële gevolgen van het vervallen van de 
garantstellingsbijdrage ad € 58.050 nadeel op te nemen in de Kadernota 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.000673 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 ODNHN 

   

BESLUIT  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van de ODNHN; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van de ODNHN; 
3. De financiële gevolgen van de bijdrage ad € 3.951 voordeel op te nemen in de Kadernota 

2023. 

   

AGENDAPUNT  22.000674 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 WerkSaam Westfriesland. 

   

BESLUIT  Het college besluit de raad voor te leggen:  
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van WerkSaam 

Westfriesland; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van WerkSaam Westfriesland; 
3. De gemeentelijke bijdrage 2023 aan WerkSaam conform de begroting 2023 van 

WerkSaam aan te passen en het bedrag van € 129.000 op te nemen in de kadernota 2023; 
4. De budgetten van de inkomensregelingen aan te laten sluiten op de begroting 2023 van 

WerkSaam, hetgeen tot een voordeel van € 440.000 euro leidt en dit bedrag te verwerken 
in de kadernota 2023. 
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AGENDAPUNT  22.000675 

ONDERWERP  Vangnetregeling Participatiewet 2021 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
 Kennis te nemen van de analyse tekort inkomensdeel BUIG 2021; 
 In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit waarin de gemeenteraad 

wordt voorgesteld:  
 Kennis te nemen van de analyse tekort inkomensdeel BUIG 2021; 
 In te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college over het tekort BUIG en 

de genomen maatregelen in 2021. 

   

AGENDAPUNT  22.000676 

ONDERWERP  Jaarstukken 2021 

   

BESLUIT  1. Het concept accountantsrapport vast te stellen en de gemeentesecretaris te mandateren 
om tekstuele wijzigingen te laten doorvoeren na de bespreking van het rapport op 23 
mei. 

2. In te stemmen met de jaarstukken 2021. 
3. In te stemmen met het raadsvoorstel jaarstukken 2021 en deze aan te bieden bij de 

gemeenteraad 

   

AGENDAPUNT  22.000260 

ONDERWERP  Terugblik afgelopen week + vooruitblik deze week 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de vergaderingen van afgelopen week en blikt vooruit naar de 
bijeenkomsten die op korte termijn volgen. 

   

AGENDAPUNT  22.000261 

ONDERWERP  Voorbereiding op raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  De raadsvergadering van 30 mei a.s. wordt besproken. 

   

AGENDAPUNT  22.000263 

ONDERWERP  Terugblik collegevergadering en sluiting 

   

BESLUIT  Het college staat stil bij het feit dat het de laatste vergadering is geweest in de huidige 
samenstelling. Wethouder Bijman wordt door alle aanwezigen persoonlijk toegesproken. 
 
Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 

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

DATUM  31 mei 2022 


