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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  11/10/2022 

DOCUMENTNR  22.0002726 

ZAAKNUMMER  ZK22002111 

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 
P. van der Nulft, aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.001367 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De burgemeester opent om 08.30 uur de vergadering. Een half uur eerder in verband met 
een bijeenkomst hedenmiddag met de provincie. 

   

AGENDAPUNT  22.001368 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen voor het college binnengekomen. 

   

AGENDAPUNT  22.001371 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen geeft terugkoppeling uit het presidium. 

   

AGENDAPUNT  22.001946 

ONDERWERP  Collegeprogramma 2022-2026 

   

BESLUIT  Het college heeft het programma doorgenomen en wil een aantal wijzigingen doorgevoerd 
hebben en een aantal zaken toegevoegd. 

   

AGENDAPUNT  22.001954 

ONDERWERP  3e kwartaalrapportage huisvesting vergunninghouders 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de voortgang van de taakstelling tot en met september 2022. 
2. Te streven om meer vergunninghouders te plaatsen dan wettelijk noodzakelijk, maar niet 

uit te gaan van de gevraagde 19 vergunninghouders in de laatste drie maanden van 2022. 
3. De gemeenteraad door middel van een memo informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de taakstelling. 
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AGENDAPUNT  22.001955 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 27 september 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 27 september jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001957 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 4 oktober 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 4 oktober jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001960 

ONDERWERP  Besluit tot gunning Lijsbeth Tijs fase 3 te Berkhout 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met de gunning van de verkoop van de betreffende gronden van project 
Lijsbeth Tijs fase 3 te Berkhout aan Ooms Wonen te Scharwoude en de inschrijvers de 
uitslag schriftelijk mede te delen.  

2. De portefeuillehouder Wonen (R. van Dolder) te mandateren tot het ondertekenen van 
de uiteindelijke koop- en ontwikkelovereenkomst.  

3. Op grond van artikel 10, tweede lid sub f en g Wet openbaarheid van bestuur de 
informatieverstrekking inzake dit besluit achterwege te laten tot het moment van 
kennisgeving van dit besluit conform beslispunt 1. 

   

AGENDAPUNT  22.001961 

ONDERWERP  Wijzigingsplan vredemakersweg 1 - 3 

   

BESLUIT  Verzoeker te informeren dat wij medewerking verlenen aan een te starten 
wijzigingsprocedure (artikel 3.6 lid 1, onder a Wro) voor het aanpassen van het 
bestemmingsplan ter plaatse van de percelen Vredemakersweg 1 en 3 te De Goorn, ten 
behoeve van het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning ter vervanging van de eerder 
gesloopte bedrijfswoning aan de Vredemakersweg 1. 

   

AGENDAPUNT  22.001963 

ONDERWERP  AB-vergadering ODNHN 12 oktober 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda van de AB-vergadering van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord van 12 oktober 2022 en in te stemmen met conform de betreffende 
voorstellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001964 

ONDERWERP  Vaststellen eerste RES-monitor 

   

BESLUIT  Het college besluit de eerste RES-monitor in te trekken. 
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AGENDAPUNT  22.001375 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  18 oktober 2022 


