
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  25/10/2022 

DOCUMENTNR  22.0002786 

ZAAKNUMMER  ZK22002200 

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   

   

AGENDAPUNT  22.001614 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen opent de vergadering. Het college is vandaag te gast bij WerkSaem 
waar na de vergadering een lunch en rondleiding wordt aangeboden. 

   

AGENDAPUNT  22.001615 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Het college neemt kennis van de uitnodigingen. Burgemeester Bonsen gaat naar de 
Wogmeer. 

   

AGENDAPUNT  22.002009 

ONDERWERP  Collegeprogramma 2022-2026 

   

BESLUIT  Het college is van mening dat een aantal aanpassingen nog noodzakelijk zijn. 

   

AGENDAPUNT  22.002026 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 18 oktober 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 18 oktober jl. vast te stellen met de 
volgende wijziging aangaande het agendapunt Verordeningen: 
 
In de verordening Leges 2023 wordt het tarief aanvraag rijbewijs aangepast van € 41,60 naar 
€ 44,65 conform de vastgestelde tarieven Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 

   

AGENDAPUNT  22.002028 

ONDERWERP  Verordening Winkeltijden Koggenland 2022 

   

BESLUIT  In te stemmen met de Verordening Winkeltijden Koggenland 2022 en deze voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 
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AGENDAPUNT  22.002029 

ONDERWERP  Lokaal uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2022-2024 

   

BESLUIT  1. Het lokale uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2022-2024 vast te stellen. 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het lokale 

uitvoeringsplan. 
3. De Adviesraad Sociaal domein via bijgevoegde brief en bijlage te informeren over het 

lokale uitvoeringsplan. 

   

AGENDAPUNT  22.002030 

ONDERWERP  Begroting 2023 

   

BESLUIT  In te stemmen met de voorliggende begroting 2023 en deze ter behandeling en vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.002031 

ONDERWERP  Septembercirculaire 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 de septembercirculaire 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 
 de financiële consequenties voor 2023 en verdere jaren te verwerken in de primitieve 

begroting 2023; 
 de financiële consequenties voor 2022 onderdeel te laten uitmaken van het 

rekeningresultaat 2022. 
 mandateert wethouder Krijnen tot het doorvoeren van een tekstuele wijziging. 

   

AGENDAPUNT  22.001622 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  25 oktober 2022 


