
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  13/09/2022 

DOCUMENTNR  22.0002581 

ZAAKNUMMER  ZK22001921 

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), aanwezig   
T.C. Koenders (Locogemeentesecretaris), aanwezig 

   

AGENDAPUNT  22.001307 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT   Gemeentesecretaris Van Wattingen is afwezig en wordt vervangen door 
locogemeentesecretaris Koenders.  

 
 De collegevergadering start met een toelichting op de projectenlijst in aanwezigheid van 

Peter van der Nulft en Koen van het Hekke. De projectenlijst wordt nog nader aangevuld 
en wordt dan geagendeerd in de stafoverleggen van 11 oktober. 

 
 De collegevergadering vervolgt met het onderwerp College Uitvoerings Programma (CUP) 

in aanwezigheid van Peter van der Nulft, Marloes Smit, Hans Ooijevaar en Ruben Zijp. Het 
college krijgt toelichting op de stand van zaken van het CUP en een eerste financiële 
doorkijk op de begroting 2023 en verder.  
Samen met het college wordt de planning van het coalitieakkoord afgestemd. Dit krijgt 
volgende week tijdens de collegevergadering een vervolg. Het college zal via de mail 
antwoorden op geïnventariseerde items waarop nadere toelichting nodig is en een 
voorwoord aanleveren voor het CUP. 

   

AGENDAPUNT  22.001308 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De uitnodigingen zijn besproken in het college. 

   

AGENDAPUNT  22.001311 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen informeert het college over het Presidium van 12 september jl. 

   

AGENDAPUNT  22.001876 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 6 september 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 6 september jl. vast te stellen. 
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AGENDAPUNT  22.001878 

ONDERWERP  Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming, mandaatbesluit privacy en 
verwerkersovereenkomst Wpg 

   

BESLUIT  1. Het college besluit de heer J. Strikwerda aan te wijzen als Functionaris 
gegevensbescherming op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, 
Wet politiegegevens en de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens.  

2.  
a. het college besluit om mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering ten 

aanzien van het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen 
of (tussentijds) beëindigen van een verwerkersovereenkomst op grond van de Wet 
politiegegevens, onder de voorwaarde dat deze verwerkersovereenkomst inhoudelijk 
niet afwijkt van de door de VNG/IBD vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst.  

b. het college besluit om mandaat te verlenen aan de Algemeen 
directeur/Gemeentesecretaris ten aanzien van het nemen van een besluit tot het al dan 
niet aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een 
verwerkersovereenkomst op grond van de Wet politiegegevens die inhoudelijk afwijkt 
van de door de VNG/IBD vastgestelde verwerkersovereenkomst, onder de voorwaarde 
dat vooraf advies wordt ingewonnen bij de Functionaris gegevensbescherming en de 
Informatiebeveiliger.  

c. het college besluit om mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering voor 
de vaststelling van het register van verwerkingen op grond van de Algemene 
verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens. 

3. het college besluit de bijgevoegde door de VNG/IBD vastgestelde standaard 
verwerkersovereenkomst vast te stellen als verwerkersovereenkomst voor de Wet 
politiegegevens. 

   

AGENDAPUNT  22.001879 

ONDERWERP  Inkoop communicatie en participatie warmtetransitie. 

   

BESLUIT  Het college stemt, in afwijking van het inkoopbeleid, in met het onderhands aanbesteden bij 
twee partijen voor de communicatie en participatie voor de warmtetransitie. 

   

AGENDAPUNT  22.001880 

ONDERWERP  Reactie principeverzoek 12 appartementen Westeinde 250 Berkhout 

   

BESLUIT  Negatief te reageren op het principeverzoek voor het realiseren van 12 appartementen in 
het bedrijfsgebouw op het perceel Westeinde 250 te Berkhout wegens strijd met het 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ en het onevenredig aantasten van bedrijfs- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende agrarische bedrijven, met name het 
agrarisch bedrijf op Westeinde 250a. 
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AGENDAPUNT  22.001881 

ONDERWERP  Dorpsweg 140 (Bovebo) Fase 1 sanering en compenserende woningbouwkavels 

   

BESLUIT  Verzoeker te informeren dat:  
1. U zich conform het ‘Gebiedsakkoord Alton en omliggend buitengebied’ in wil spannen 

om onder voorwaarden (zie kopje ‘inhoud/onderbouwing/argumenten’) de agrarische 
functie ter plaatse van het noordelijk deel van het bouwvlak te wijzigen naar een 
woonfunctie met ten hoogste 11 kavels;  

2. Ten aanzien van Fase 2 (zuidelijk deel bouwvlak slopen t.g.v. 45 dure woningen) eerst 
dán een standpunt in te nemen wanneer initiatiefnemer de integrale haalbaarheid, nut 
en noodzaak van het beoogde woningbouwprogramma Fase 2 aantoont in relatie tot (de 
investeringen in) de integratie van wonen en recreëren rondom De Leijen.  

3. met verzoeker een intentieverklaring wil sluiten waarin het werkproces en de 
volgordelijkheid van de planvoorbereiding en uitvoering van Fase 1 wordt beschreven. 

   

AGENDAPUNT  22.001315 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  20 september 2022 


