
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  12/07/2022 

DOCUMENTNR  22.0002357 

ZAAKNUMMER  ZK22001516 

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  22.001172 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Voorafgaand op de vergadering van het college vindt een presentatie plaats over de WOO 
en wordt gezamenlijk met de ambtelijke organisatie een start gemaakt met de realisatie van 
de begroting 2023. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Burgemeester Bonsen meldt dat ze voorzitter is geworden van de bestuurdersvereniging van 
D66. 

   

AGENDAPUNT  22.001173 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De uitnodigingen voor Zita Pels, Don Bijl en de installatie van de nieuwe burgemeester in 
Dijk & Waard worden afgedaan met een bos bloemen met kaart. 
 
Burgemeester Bonsen zal op 14 juli a.s. om 11.30 uur de boeren ontvangen. 

   

AGENDAPUNT  22.001801 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 juli 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 5 juli jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001803 

ONDERWERP  Piketregeling (bij rampen en crises) 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met 
1. de opzet van de piketregeling, ingangsdatum 1 augustus 2022 
2. de samenwerking met gemeente Opmeer voor de functie Adviseur Openbare Orde & 

Veiligheid 
3. de eenmalige financiële investering 
4. de structurele kosten 
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AGENDAPUNT  22.001804 

ONDERWERP  Bestuurlijk toezicht prostitutie 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met het oppakken van dit dossier in driehoeksverband. In 
de driehoek is afgesproken de nadere uitwerking op eenheidsniveau (politie en OM) af te 
wachten. 

   

AGENDAPUNT  22.001805 

ONDERWERP  Vergadering algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland van 14 juli 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en de stukken voor de vergadering van het algemeen 
bestuur van WerkSaam Westfriesland van 14 juli 2022 en in te stemmen met de voorgestelde 
advisering. 
 
De wethouders Van Dolder en Van Kampen gaan onderdeel uitmaken van het AB. 
Wethouder Van Dolder stelt zich kandidaat voor het DB. 

   

AGENDAPUNT  22.001806 

ONDERWERP  Verlenging opdracht uitvoering vrijwilligersbeleid 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
1. aan Vrijwilligerspunt en Stichting Netwerk Hoorn tot 1 september 2023 opdracht te 

verlenen voor uitvoering van het vrijwilligersbeleid te weten: 
 Organisatie van het vrijwilligerswerk in de gemeente Koggenland (onder meer: sociale  

ondersteuning en maatjesprojecten, vervoer, tuinhulp, klusjes in huis, hulp bij 
administratie of formulieren); 

 Matching van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk; 
 Zorgen voor verbinding met het zorgteam van de gemeente;  
 Onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van ondersteuning door vrijwilligers 

bij inwoners en de inzet van vrijwilligers vergroten; 
 Begeleiding en waardering van vrijwilligerswerk in de gemeente Koggenland; 
 Deskundigheidsbevordering.   

2. In de periode januari-februari 2023 de opdrachtverlening te evalueren en een besluit te 
nemen over voortzetting van de samenwerking. 

   

AGENDAPUNT  22.001807 

ONDERWERP  Collectief energieaanbod via Gezondverzekerd.nl 

   

BESLUIT  Het collectieve energieaanbod (Gezondverzekerd.nl) niet aan te bieden aan alle inwoners 
van Koggenland. 
 
Het college verzoekt een ambtelijk advies welke risico's er kleven voor de gemeente 
Koggenland voor het huidige aanbieden van de zorgverzekering. 
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AGENDAPUNT  22.001808 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur (AB) DeSom van 13 juli 2022 

   

BESLUIT  Kennis nemen van de stukken van het algemeen bestuur van SSC DeSom van 13 juli 2022 

   

AGENDAPUNT  22.001809 

ONDERWERP  Verzoek afwijking aanbestedingsbeleid 

   

BESLUIT  1. Met toepassing van artikel 1 van de nadere regels af te wijken van het Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid voor de vervanging van de bruggen, landhoofden en duikers van 
het project Vaart in Doorvaarbaarheid. 

2. In te stemmen met het aangaan van een bouwteam.  
3. In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding door middel van het 

vormen van een bouwteam. 

   

AGENDAPUNT  22.001180 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  23 augustus 2022 


