
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  27/09/2022 

DOCUMENTNR  22.0002653 

ZAAKNUMMER  ZK22002011 

AANWEZIG 

 

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

   

AGENDAPUNT  22.001337 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  1. De collegevergadering vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente Dijk en Waard. 
Aansluitend vindt een kennismaking en overleg plaats met het college van de gemeente 
Dijk en Waard. 

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

3. Op uitnodiging van het college vindt er een digitaal gesprek plaats met de 
klankbordgroep van het project Herinrichting gemeentehuis. Het college informeert bij 
de klankbordgroep naar het proces dat met hen is doorlopen en naar het draagvlak voor 
de plannen. 

4. Wethouder Van Kampen informeert het college over het project GGID en geeft aan dat 
ook de raad hier vanmiddag via een memo over wordt geïnformeerd. Het college 
verzoekt om een nadere onderbouwing vanuit de GGD over de mogelijke vervolg 
stappen, risico's en verplichtingen. 

   

AGENDAPUNT  22.001338 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De uitnodigingen zijn in het college besproken. 

   

AGENDAPUNT  22.001341 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college blikt met tevredenheid terug op de raadsvergadering van 26 september jl. en 
vraagt aandacht voor de uitvoering van de aangenomen motie. 

   

AGENDAPUNT  22.001905 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 20 september 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 20 september jl. vast te stellen. 
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2 van 3 

 

 

 

 

 
 
 

   

AGENDAPUNT  22.001907 

ONDERWERP  Wijziging eenmalige energietoeslag 

   

BESLUIT  1. Gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid om in 2022 een, verhoogde, eenmalige 
energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen; 

2. De huidige beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland 2022 in te 
trekken; 

3. De gewijzigde beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland’ vast te 
stellen; 

4. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad de middelen uit de 
septembercirculaire voor de eenmalige energietoeslag beschikbaar te stellen; 

5. De gemeenteraad via een memo over de verhoogde eenmalige energietoeslag 2022 te 
informeren. 

   

AGENDAPUNT  22.001909 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen bestuur RPAnhn van 30 september 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit kennis te nemen van de agenda en de stukken voor de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van het RPAnhn van 30 september 2022 en in te stemmen met de 
voorgestelde advisering. 

   

AGENDAPUNT  22.001910 

ONDERWERP  Inloopvoorziening GGZ 2023 en 2024 

   

BESLUIT  1. Om de invoering van een nieuwe opdracht Inloopvoorziening GGZ tot 01-01-2024 uit te  
stellen 

2. Om voor het jaar 2023 dezelfde financiële verdeling als 2022 te hanteren, inclusief de 
€14.000 extra voor de organisatie ‘De Baanbreker’  

3. Een indexatie op het budget inloopvoorziening GGZ toe te passen 

   

AGENDAPUNT  22.001911 

ONDERWERP  Strategisch Fiscaal beleidsplan 

   

BESLUIT  In te stemmen met de uitgangspunten in het Strategisch Fiscaal Beleidsplan. 

   

AGENDAPUNT  22.001912 

ONDERWERP  Reservering aanschaf Nissan Interstar Kipper 

   

BESLUIT  Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van de middelen vanuit de Begroting 2023 over te 
gaan tot aanschaf van het voertuig type Nissan Interstar Kipper. 

   

AGENDAPUNT  22.001913 
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ONDERWERP  Motie Ringweg Obdam-oost 

   

BESLUIT  In te stemmen met de bijgaande memo ‘Ringweg Obdam-oost’ en de bijlagen en deze te 
verzenden naar de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.001345 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  4 oktober 2022 


