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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  07/06/2022 

DOCUMENTNR  22.0002173 

ZAAKNUMMER  ZK22001265 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), aanwezig 
M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), aanwezig 
A.R. van Dolder (Wethouder en locoburgemeester), aanwezig 
B.H. Krijnen (Wethouder), aanwezig 
A.M.C. van Kampen (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.000287 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij de start van de vergadering wordt teruggekeken op de kermis in Ursem afgelopen 
weekend. Deze is naar tevredenheid verlopen, mede dankzij de inzet van de collega's van de 
Openbare Ruimte. 

   

AGENDAPUNT  22.000288 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

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

   

AGENDAPUNT  22.000291 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op de regionale raadsleden bijeenkomst. Een prima bijeenkomst met 
helaas wat technische problemen. 

   

AGENDAPUNT  22.000680 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 mei 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 24 mei jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000871 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 31 mei 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 31 mei jl. vast te stellen. 
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AGENDAPUNT  22.000879 

ONDERWERP  Doe team speelvoorzieningen Hensbroek 

   

BESLUIT  1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het vernieuwen en 
verduurzamen van vijf speeltuinen in Hensbroek.  

2. De gemeenteraad voor te stellen de bestemmingsreserve kapitaallasten te voeden met 
€ 182.000 uit de reserve Vitaal Platteland en de jaarlijkse kapitaallasten van € 9.100 
gedurende 20 jaar uit de bestemmingsreserve kapitaallasten te dekken. Voorwaarde is 
dat het doe team tenminste € 30.000 aan zelfwerkzaamheid en/of sponsoring realiseert. 

3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen om het budget onderhoud openbare 
ruimte structureel met € 3.500 te verhogen en de begroting ten gevolge hiervan te 
wijzigen. 

   

AGENDAPUNT  22.001133 

ONDERWERP  Vaststellen portefeuilleverdeling en verslag Constitutioneel beraad 

   

BESLUIT  In te stemmen met de genomen besluiten tijdens het Constitutioneel beraad. 

   

AGENDAPUNT  22.001134 

ONDERWERP  Jaarverantwoording 2021 kinderopvang voor onderwijsinspectie 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
 Bijgaand jaarverslag kinderopvang 2021 inclusief toelichting en bijlage vast te stellen en 

te versturen naar de Inspectie van het Onderwijs; 
 Het jaarverslag inclusief toelichting en bijlage ter kennisgeving te brengen aan de 

gemeenteraad via de raadsbrief. 

   

AGENDAPUNT  22.001135 

ONDERWERP  Afwijken welstandsadvies Zuid-Spierdijkerweg 40 in De Goorn 

   

BESLUIT  Het college besluit om af te wijken van het op 14 en 18 mei gegeven advies van de 
welstandscommissie voor de aanvraag omgevingsvergunning (2022-001041) voor het 
verduurzamen en bekleden van de gevels van de woning aan de Zuid-Spierdijkerweg 40 in 
De Goorn. 

   

AGENDAPUNT  22.001136 

ONDERWERP  Besteding Woo-gelden 

   

BESLUIT  1. De door het Rijk beschikbaar gestelde incidentele en structurele Woo-gelden te 
bestemmen voor de implementatie van de Woo; als voorschot op de bestemming van 
genoemde gelden voor 2022, toestemming te verlenen voor (de verlenging van) de 
inhuur van een juridisch adviseur/Woo-functionaris van 1 juli 2022 tot en met 31 
december 2022. 

2. Het college wenst een voorlichting te krijgen over de impact van de WOO voor de 
gemeente Koggenland en voor de bestuurders specifiek. 
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AGENDAPUNT  22.000285 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  14 juni 2022 


