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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  06/09/2022 

DOCUMENTNR  22.0002559 

ZAAKNUMMER  ZK22001874 

AANWEZIG 

 

E.A. van Wattingen (Gemeentesecretaris), afwezig 
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), afwezig   
T.C. Koenders (Locogemeentesecretaris) 

   

AGENDAPUNT  22.001292 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Wethouder Van Kampen is afwezig. Gemeentesecretaris Van Wattingen is afwezig en wordt 
vervangen door locogemeentesecretaris Koenders. De collegevergadering start met een 
toelichting op de voortgang van het locatieonderzoek naar huisvesting Buitendienst door 
een afvaardiging van het projectteam. 

   

AGENDAPUNT  22.001293 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De uitnodigingen zijn besproken in het college. 

   

AGENDAPUNT  22.001296 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Dit agendapunt is niet behandeld. 

   

AGENDAPUNT  22.001857 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 augustus 

   

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

   

AGENDAPUNT  22.001859 

ONDERWERP  Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD 
HN), 5e wijziging 

   

BESLUIT  Het raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 5e wijziging ter 
besluitvorming aan te bieden aan de raad. 
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AGENDAPUNT  22.001860 

ONDERWERP  memo aan de gemeenteraad ter kennisgeving prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2023-
2026 

   

BESLUIT  Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad ter kennisgeving van de prioriteiten 
van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. 

   

AGENDAPUNT  22.001861 

ONDERWERP  Selectieprocedure kinder- en peuteropvang Hensbroek 

   

BESLUIT  In te stemmen met een meervoudige onderhandse aanbesteding voor het selecteren van een 
partij voor kinder- en peuteropvang bij het nieuwbouwtraject voor De Ark in Hensbroek. 

   

AGENDAPUNT  22.001862 

ONDERWERP  Raadsinformatiebijeenkomst Omgevingswet en Omgevingsplan Kernen 

   

BESLUIT  Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken en eerste 
resultaten van het Omgevingsplan Kernen tijdens de informatiebijeenkomst op 19 
september 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.001864 

ONDERWERP  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
1. de raad voor te stellen de gemeentelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de 

algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen aan te wijzen conform 
bijgevoegd overzicht, waarbij wethouders Van Kampen en Van Dolder worden 
aangewezen als lid van het algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland; 

2. voor de algemene besturen van de volgende gemeenschappelijke regelingen aan te 
wijzen: 

 A.R. van Dolder als gemeentelijke vertegenwoordiger en M. van Kampen als 
plaatsvervanger in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 

 M.M. Bonsen-Lemmers als gemeentelijke vertegenwoordiger en A.R. van Dolder als 
plaatsvervanger in het algemeen bestuur van Shared Service Center DeSom. 

   

AGENDAPUNT  22.001865 

ONDERWERP  Financiële verantwoording Opvang Oekraïne 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de tussentijdse financiële verantwoording van de uitgaven en 
inkomsten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; 

2. In te stemmen met een tegemoetkoming aan de gastgezinnen voor gemaakte kosten ad 
€ 100,00 per gastgezin per maand.  

3. In te stemmen met de noodzakelijke uitgaven voor vervanging van medewerkers die 
worden ingezet voor begeleiding en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

4. College wenst voor de winter een voorstel of er ruimte en aanleiding is voor extra 
tegemoetkoming aan gastgezinnen voor gemaakte kosten. 
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AGENDAPUNT  22.001867 

ONDERWERP  Aanwijzingsbesluit ondergrondse container Berkenhof - Berkhout 

   

BESLUIT   in te stemmen met de voorgestelde locatie voor een nieuwe ondergrondse 
restafvalcontainer voor de Berkenhof in Berkhout; 

 de locatie aan de Berkenlaan in Berkhout aan te wijzen als locatie voor het plaatsen van 
een ondergrondse container en een GFT-cocon; 

 het aanwijzingsbesluit kenbaar te maken via de hiervoor bestemde kanalen. 

   

AGENDAPUNT  22.001868 

ONDERWERP  Zienswijze Conceptjaarstukken 2021 en Begroting 2023 ABWF 

   

BESLUIT  1. de raad voor te stellen om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 
van Afvalbeheer Westfriesland; 

2. de raad voor te stellen om een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van 
Afvalbeheer Westfriesland. 

   

AGENDAPUNT  22.001869 

ONDERWERP  Vaststelling bestemmingsplan 'Julianaweg 1, Hensbroek' (Pioenhof) 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen:  
1. De ingekomen zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 'Julianaweg 1, Hensbroek'     

ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de nota van beantwoording van de ingekomen zienswijze; 
3. Het bestemmingsplan 'Julianaweg 1, Hensbroek' zoals vervat in de digitale bestandenset 

met IMRO-code NL.IMRO.1598.BPKHensbroek-VA01 gewijzigd vast te stellen; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor de gemeente die gepaard gaan 

met de voorbereiding en uitvoering van dit plan gedekt zijn middels een anterieure 
overeenkomst. 

   

AGENDAPUNT  22.001870 

ONDERWERP  Grondexploitatie ‘Ontwikkeling Zuidermeer De Omloop deel 2’ 
   

BESLUIT  Het college besluit de raad voor te stellen: 
 in te stemmen met het openen van de grondexploitatie ‘Ontwikkeling Zuidermeer De 

Omloop deel 2’ en de daarbij behorende grondexploitatieberekening vast te stellen; 
 de begroting overeenkomstig per 2022  te wijzigen. 
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AGENDAPUNT  22.001871 

ONDERWERP  1e tranche aanpak energiearmoede 

   

BESLUIT  1. Het college huurt Licht Groen BV in voor het coachen van huishoudens in duurzaam 
wonen en het treffen van energiebesparende maatregelen. 
2. Het college treft deze voorziening voor inwoners die de energietoeslag hebben 
ontvangen. 
3. Het college stemt in om de uitgaven over 2022 via de jaarrekening 2022 te 
verantwoorden. 

   

AGENDAPUNT  22.001300 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  13 september 2022 


