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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  05/07/2022 

DOCUMENTNR  22.0002331 

ZAAKNUMMER  ZK22001469 

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), niet aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.000914 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen opent de vergadering en meldt de afwezigheid van wethouder Van 
Kampen in verband met haar vakantie. 

   

AGENDAPUNT  22.000915 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Namens de gemeente Koggenland maakt de ambtelijke organisatie melding aan LTO dat het 
college helaas verhinderd is. 
 
Wethouders Krijnen en Van Dolder en gemeentesecretaris Van Wattingen zullen aanwezig 
zijn bij het afscheid van Dieuw. 

   

AGENDAPUNT  22.000918 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt terug op het presidium voor de raadsvergadering van 11 juli a.s. en de 
informatieavond van 5 juli 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.001763 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg VVRE/Madivosa 7 juli 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
Kennis te nemen van de verschillende agendapunten, in te stemmen met de daarbij 
behorende ambtelijke adviezen en de portefeuillehouders mandaat te geven in het overleg 
hiernaar te handelen. 

   

AGENDAPUNT  22.001764 

ONDERWERP  Meicirculaire 2022 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022; 
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2. Kennis te nemen van het begrotingsruimte 2022 en verder na verwerking van de 
     Meicirculaire 2022;   
3. De raad bij de Zomernotitie 2022 voor te stellen de bedragen zoals opgenomen in de 

tabel Meicirculaire 2022 via een begrotingswijziging voor de jaren 2022 en verder te 
verwerken. 

   

AGENDAPUNT  22.001765 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg Madivosa 7 juli 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de verschillende agendapunten, in te stemmen met de daarbij 
behorende ambtelijke adviezen en de portefeuillehouder mandaat te geven in het overleg 
hiernaar te handelen. Wethouder Krijnen zal wethouder Van Kampen vervangen. 

   

AGENDAPUNT  22.001766 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 8 juli 2022 

   

BESLUIT  1. kennis te nemen van de verschillende agendapunten  
2. in te stemmen met de bij de agendapunten behorende ambtelijke adviezen 
3. de portefeuillehouder mandaat te geven in het overleg naar de adviezen te handelen 

   

AGENDAPUNT  22.001767 

ONDERWERP  Voortgang herinrichting gemeentehuis 

   

BESLUIT  Het college besluit dit agendapunt in te trekken. 

   

AGENDAPUNT  22.001768 

ONDERWERP  Accommodatiebeleid 2022 

   

BESLUIT  1. De beleidsregel Accommodatiebeleid 2016 in te trekken 
2. De beleidsregel Accommodatiebeleid 2022 vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001769 

ONDERWERP  Subsidieverzoek clubgebouw ijs- en skeelervereniging Hensbroek 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringssubsidie van € 5.379,37 
aan ijsclub Hensbroek en Stichting Koggenwaardbaan. 

2. De dekking ten laste te brengen van het reguliere budget sportcomplexen. 
3. Wethouder Krijnen wordt gemandateerd tot het maken van tekstuele aanpassingen. 

   

AGENDAPUNT  22.001770 

ONDERWERP  Jaarverslag bezwaarschriften 2021 

   

BESLUIT   het college en de burgemeester nemen het verslag voor kennisgeving aan;  
 het jaarverslag wordt via de raadsbrief ter kennis gebracht aan de raad; 
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 het jaarverslag wordt besproken met de portefeuillehouder en de personen die in 2021 
het voorzitterschap van de commissie bezwaarschriften hebben bekleed. 

   

AGENDAPUNT  22.001771 

ONDERWERP  Raadsmemo bestuursopdracht en vervolgproces Crisisfunctie Jeugd 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde raadsmemo en deze te versturen aan 
de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.001772 

ONDERWERP  Verlenging GGZ-expertise op het voortgezet onderwijs (VO) 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 In te stemmen met de verlenging van het project 'GGZ-expertise in het VO' op vijf scholen 

in de regio Westfriesland gedurende het schooljaar 2022-2023; 
 In te stemmen met de toekenning van € 90.720 aan de GGZ Noord-Holland Noord voor de 

uitvoering van het project ‘GGZ-expertise in het VO’ voor de periode van 1 september 
2022 tot 1 september 2023 en de kosten naar rato van inwoneraantallen over de 
Westfriese gemeenten te verdelen. 

 Voor het aandeel van Koggenland een budget beschikbaar te stellen van € 9.707,- en dit 
te dekken uit de Nationaal Programma Onderwijs middelen. 

 In te stemmen om, gedurende het schooljaar 2022-2023, in samenwerking met de 
regiogemeenten en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, nader te 
onderzoeken op welke wijze het 'Bouwstenen-model’ per september 2023 
geïmplementeerd en structureel geborgd zou kunnen worden op de VO-scholen in 
Westfriesland. 

   

AGENDAPUNT  22.001773 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 6 juli 2022. 

   

BESLUIT   Kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de voorgestelde advisering. 
 Het college besluit wethouder Van Kampen kandidaat te stellen voor het DB. 

   

AGENDAPUNT  22.001774 

ONDERWERP  CPO-Zuidermeer intentieovereenkomst 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met de intentieovereenkomst CPO-Zuidermeer en deze ter 
ondertekening voor te leggen aan het stichtingsbestuur CPO-Zuidermeer. 

   

AGENDAPUNT  22.001775 

ONDERWERP  Samenwerkingsovereenkomst Tuindersweide-Zuid. 

   

BESLUIT   Het college stemt in met de vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst 
Tuinderswijde- Zuid met Vos Ontwikkeling b.v.. 

 Het college stemt in met  de gemeenschappelijke grex, zie bijlage 3. 
 Het college machtigt Wethouder R van Dolder om de samenwerkingsovereenkomst te 
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ondertekenen namens het college. 
 Het college legt geheimhouding op bijlage 3, Grondexploitatie, van de 

Samenwerkingsovereenkomst Tuindersweijde-Zuid, conform artikel 25 Gemeentewet en 
artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur. 

   

AGENDAPUNT  22.001776 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 juni 

   

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

   

AGENDAPUNT  22.001777 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 juni 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 30 juni jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.000922 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  12 juli 2022 


