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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  21/06/2022 

DOCUMENTNR  22.0002257 

ZAAKNUMMER  ZK22001638 

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  22.000699 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college wordt bijgesproken over het project Overdracht Wegen en een zaak inzake 
Openbare Orde en Veiligheid. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  22.000700 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT   Wethouder Van Dolder gaat met haar partner naar de landbouwdag. 
 Wethouder Van Dolder gaat naar het afscheid van Yvonne Roos. 
 Wethouder Van Dolder gaat naar de netwerkbijeenkomst. 
 Wethouder Van Dolder gaat naar het kampioenschap schapendrijven. 
 De gemeente gaat aandacht besteden aan de week van het respect. Verzoek aan 

communicatie om hierover mee te denken. 

   

AGENDAPUNT  22.000703 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt met een goed gevoel terug naar de raadsvergadering van 20 juni jl. 

   

AGENDAPUNT  22.001554 

ONDERWERP  Enkelvoudige onderhandse aanbesteding verduurzaming 8 huurwoningen aan de Zuidgouw 
in Ursem 

   

BESLUIT  Het college stemt in met het advies om middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding 
een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring te sluiten met ETRO Vastgoedzorg. 

   



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 

 

 

 

 
 

AGENDAPUNT  22.001555 

ONDERWERP  Convenant Werklocaties Westfriesland 

   

BESLUIT   In te stemmen met de Convenant werklocaties Westfriesland inclusief de Strategie 
Werklocaties Westfriesland; 

 De wethouder Economische Zaken te mandateren het Convenant Werklocaties 
Westfriesland inclusief de Strategie Werklocaties Westfriesland te ondertekenen namens 
de burgermeester van gemeente Koggenland; 

 De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde memo. 

   

AGENDAPUNT  22.001556 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 juni 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 14 juni jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001557 

ONDERWERP  De Leijen 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
1. Conform het bijgevoegde aanwijsbesluit recreatiegebied De Leijen te Hensbroek voor de 

maanden juli, augustus en september 2022 aan te wijzen als gebied waar het tussen 21:00 
uur en 7:00 uur verboden is zich zonder redelijk doel met één of meer personen op te 
houden; 

2. Akkoord te gaan met het plaatsen van bebording bij de toegangswegen van De Leijen 
met verwijzing naar bovenstaande artikel. 

   

AGENDAPUNT  22.001558 

ONDERWERP  Huurbeleid van het Woningbedrijf Koggenland vaststellen 

   

BESLUIT  Het college stemt in met het nieuwe huurbeleid van het gemeentelijk woningbedrijf en legt 
deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
 
Het college mandateert de portefeuillehouder voor het doen van een aanpassing inzake de 
doorstroming. 

   

AGENDAPUNT  22.001576 

ONDERWERP  Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan 'Vredemaker Oost V' 

   

BESLUIT  de raad voor te stellen;  
 

 het bestemmingsplan 'Vredemaker Oost V' zoals vervat in de digitale bestandenset met 
als identificatiecode NL.IMRO.1598.BPVredemakerOostV-vg01 vast te stellen 

 geen exploitatieplan vast te stellen omdat de gemeentelijke kosten die gepaard gaan met 
het opstellen en uitvoeren van dit plan zijn verzekerd in een anterieure overeenkomst, 
ondertekend op 20 april 2022. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 
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3 van 3 

 

 

 

 

 
 

   

AGENDAPUNT  22.001577 

ONDERWERP  instemmen met nota van beantwoording zienswijzen Julianaweg 1 

   

BESLUIT  1. De notitie van Kuiper Compagnons (I22.007276) in antwoord op de zienswijzen van 
indiener (I22.006549) aan te merken als nota van beantwoording  

2. In te stemmen met de nota van beantwoording op de ingekomen zienswijze op het 
ontwerp van het bestemmingsplan 'Julianaweg 1 te Hensbroek (D22.002058); 

3. De nota van beantwoording door te zenden naar de gemeenteraad ten gunste van het 
horen van de indiener van de zienswijze op 11 juli 2022. 

4. De portefeuillehouders gaan samen met de ambtelijke organisatie voor de 
raadsvergadering van 11 juli in gesprek met de indiener. 

   

AGENDAPUNT  22.001578 

ONDERWERP  Vaststelling Bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid  Fase 1 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen het bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid Fase 1, bestaande uit de 
digitale bestandenset 'NL.IMRO.1598.BPTWeijdeZuidDeel1-vg01' vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001579 

ONDERWERP  ALV-vergadering VNG 

   

BESLUIT   in te stemmen met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de uitvoering van het 
Klimaatakkoord met rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van waterschappen 
(UvW) 

 in te stemmen met de structurele verhoging van de bijdrage aan de VNG met € 1.600 en 
de Begroting 2023 hierop aan te passen; 

 in te stemmen met de structurele verhoging van de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage 
(GGU) met € 4.400 en de Begroting 2023 hierop aan te passen. 

 
Wethouder Van Dolder verzorgt de stemming namens Koggenland. 

   

AGENDAPUNT  22.000892 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  30 juni 2022 


