
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  04/10/2022 

DOCUMENTNR  22.0002712 

ZAAKNUMMER  ZK22002078 

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 
T.C. Koenders (Locogemeentesecretaris), niet aanwezig 
P. van der Nulft (Loco Gemeentesecretaris), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.001352 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Locosecretaris Tim Koenders is vanwege trieste pirve omstandigheden afwezig. Peter van der 
Nulft neemt de honneurs waar. Gemeentesecretaris Van Wattingen is als toeschouwer 
aanwezig in het kader van het hervatten van het werk na ziekte. 

   

AGENDAPUNT  22.001353 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De gemeente Koggenland doet mee aan Orange the World. Wethouder Krijnen kijkt of hij 
naar de bijeenkomst van het VNG kan gaan. 

   

AGENDAPUNT  22.001356 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er is geen raadsbijeenkomst geweest, dus dit agendapunt wordt niet behandeld. 

   

AGENDAPUNT  22.001929 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 27 september 

   

BESLUIT  De verkeerde besluitenlijst is toegevoegd. Graag voor de volgende vergadering opnieuw 
agenderen met juiste besluitenlijst. 

   

AGENDAPUNT  22.001932 

ONDERWERP  Dorpspark/-bos Ursem 

   

BESLUIT  Wethouder Van Dolder neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming bij dit 
agendapunt. 
 
Het college stemt ermee in om een voorbereidingskrediet van € 25.000,- voor het laten 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 

 

 

 

 

 
 

opstellen van het plan bewonersinitiatief ‘Dorpspark/-bos Ursem’ voor te leggen aan de raad. 
Dit bedrag te betalen vanuit het budget Vitaal Platteland 

   

AGENDAPUNT  22.001933 

ONDERWERP  Recreatieschap AB 5 oktober 

   

BESLUIT   Beslispunt 1 kennis te nemen van agendapunt 5 en agendapunt 6 en de bijbehorende 
stukken. 

 Beslispunt 2 met het advies omtrent het vaststellen van het verslag van de vergadering 
van 13 juli 2022 in te stemmen; 

   

AGENDAPUNT  22.001934 

ONDERWERP  Raadsvoorstel Nieuwbouw De Ark Hensbroek 

   

BESLUIT  In te stemmen met het  voorstel aan de gemeenteraad  om:  
1. In te stemmen met beschikbaarstelling van een investeringskrediet van € 3.719.283 voor 

nieuwbouw van basisschool De Ark in Hensbroek;  
2. De extra kapitaallasten van € 18.000  dekken uit de begrotingsruimte 2023 en verder. 
3. Het college volledig mandaat te verstrekken voor uitvoering, de besteding van de 

middelen en het maken van afspraken met de bouwheren .  
4. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen. 
5. In te stemmen met de locatiekeuze voor het voetbalcomplex van Apollo '68 als 

nieuwbouwlocatie  van De Ark; 
6. Wethouder Van Dolder wordt gemandateerd tekstuele wijzigingen door te voeren. 

   

AGENDAPUNT  22.001936 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 7 oktober 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  22.001937 

ONDERWERP  Bestuurlijk overleg VVRE 6 oktober 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  22.001939 

ONDERWERP  Collegeprogramma 2022-2026 

   

BESLUIT  Het agendapunt wordt doorgeschoven vanwege tijdgesprek naar volgende week. 
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AGENDAPUNT  22.001940 

ONDERWERP  Machtigen VNG tot het opstellen van een selectielijst email archivering voor gemeentelijke 
en intergemeentelijke organen 

   

BESLUIT  Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van goedkeuring en de VNG te 
machtigen tot het vaststellen van de ‘Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en 
intergemeentelijke organen 2022’. 

   

AGENDAPUNT  22.001943 

ONDERWERP  Madivosa 6 oktober 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. Het college geeft nog een aantal aandachtspunten mee, waaronder de 
woningen voor kwetsbare inwoners. 

   

AGENDAPUNT  22.001944 

ONDERWERP  Raadsmemo informatie kopers Dubbelspoor inz. bodemwarmtepompsysteem 

   

BESLUIT  Het memo ter informatie voor te leggen aan de raad, gezien dit onderwerp eerder in de 
raad aan de orde is geweest en nadere informatie gedeeld zou worden. 

   

AGENDAPUNT  22.001945 

ONDERWERP  Verkeersmaatregelen Julianaweg 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen:   
1. In te stemmen met het aanleggen van een voetpad langs de Julianaweg en het verbreden 

van de Julianaweg bij de aansluiting met de Dorpsweg. 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 246.000,-. 
3. Deze investering te activeren en af te schrijven in een periode van 20 jaar met een 

jaarlijkse afschrijving van € 12.300,-. 
4. Voor de dekking van de investering vanuit de bestemmingsreserve Bovenwijkse 

Voorzieningen een bedrag van € 246.000,- over te hevelen naar de bestemmingsreserve 
kapitaallasten en de jaarlijkse kapitaallasten hieruit te onttrekken. 

5. De Begroting 2022 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen. 
6. Wethouder Krijnen wordt gemachtigd door het college voor het doorvoeren van 

wijzigingen. 

   

AGENDAPUNT  22.001360 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  11 oktober 2022 


