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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  14/06/2022 

DOCUMENTNR  22.0002212 

ZAAKNUMMER  ZK22001316 

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  22.000688 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Voorafgaand aan de collegevergadering wordt het college bijgepraat inzake de 
zomernotitie en kadernota door het team Financiën. De projectleider van Opvang 
Oekraïners praat tevens het college bij over de huidige stand van zaken. 
 
Het college stelt de agenda ongewijzigd vast. 

   

AGENDAPUNT  22.000689 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Wethouder Van Dolder gaat naar het afscheid van de wethouders op 4 juli. 
Burgemeester Bonsen gaat naar de veteranendag op 18 juni. 
Burgemeester Bonsen gaat naar Obdam Stichting 
Wethouders Krijnen en Van Kampen gaan naar het afscheid van de huisartsen op 15 juni. 
Wethouder Van Kampen gaat naar RKEDO op 15 juni. 
Wethouder Van Kampen gaat naar de diploma-uitreiking in de Droomgaard. 
Burgemeester Bonsen en wethouder Krijnen gaan naar de toneelvoorstelling op 1 juli. 
Wethouder Krijnen gaat naar De Ark inzake het schaaktoernooi op 1 juli. 
 
Er is geen interesse in het Provincieconcert op 16 juni. 

   

AGENDAPUNT  22.000692 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen geeft terugkoppeling uit het presidium van 7 juni 2022 en kijkt 
tevreden terug naar het seniorenconvent.  
 
Het technisch vragenuurtje inzake de jaarrekening is goed verlopen met veel detailvragen. 
 
Het college kijkt tevreden terug op de informatieavond inzake de transitie van de 
organisatie. 
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AGENDAPUNT  22.001139 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 juni 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 7 juni jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001141 

ONDERWERP  Vernietigingslijst 2021 

   

BESLUIT  De vernietigingslijst 2021 voor kennisgeving aan nemen. 

   

AGENDAPUNT  22.001142 

ONDERWERP  Vaststellen grondprijzen bouwkavels Grondbedrijf prijspeil 1-6-2022 

   

BESLUIT  1. Grondprijzen voor bouwkavels uit te geven door het Grondbedrijf prijspeil 1-6-2022 
2. De grondprijzen te indexeren op basis van NVM-index 
3. Opnemen grondprijzen in de grondexploitatie op 85% van de vastgestelde grondprijzen. 
4. Tekst aanpassen 'Woningprijzen op de middellange termijn gaan dalen’. 

   

AGENDAPUNT  22.001376 

ONDERWERP  Voices for women 

   

BESLUIT  Het college besluit de Stichting Voices for women geen subsidie toe te kennen van € 3.955,-. 

   

AGENDAPUNT  22.001377 

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 om hiervoor € 182.000 beschikbaar te stellen uit de 
Reserve Vitaal Platteland. Voorwaarde is dat het doe team tenminste € 30.000 aan 
zelfwerkzaamheid en/of sponsoring realiseert. 

3. 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.  

4. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen om het budget onderhoud openbare 
ruimte structureel met € 3.500 te verhogen, dit ten laste te brengen van de 
begrotingsruimte en de begroting 2022 ten gevolge hiervan te wijzigen. 
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AGENDAPUNT  22.001378 

ONDERWERP  Vervolg Gymzaal Obdam 

   

BESLUIT   In te stemmen met het voorbereiden van een raadsvoorstel over locatiekeuze en 
investeringen voor een nieuwe gymzaal in Obdam waarbij naast de locaties Braken 
Dorpstraat, Depot Braken ook wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van twee 
gymzalen: 1 gymzaal  voor en bij OBS De Kelderswerf en 1 gymzaal voor De Caegh. 

 Mandateert wethouder Van Dolder tekstuele wijzigingen door te voeren. 

   

AGENDAPUNT  22.001379 

ONDERWERP  Inkoop Maatschappelijke begeleiding en onderwijsroute i.v.m. Wet Inburgering 2021 

   

BESLUIT  1. Akkoord te gaan met bijgaande inkoopstrategie maatschappelijke begeleiding 2022.   
2. In te stemmen met de gunning van de opdracht ‘Onderwijsroute’ tezamen met 18 

gemeenten uit Noord-Holland Noord, aan het ROC Kop van Noord-Holland en Horizon 
College.  

3. In te stemmen met het bijgaande mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Inkoop 
Onderwijsroute en Maatschappelijke begeleiding Wet inburgering 2021. 

   

AGENDAPUNT  22.000686 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  21 juni 2022 


