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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  01/11/2022 

DOCUMENTNR  22.0002825 

ZAAKNUMMER  zk2002242 

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  22.001629 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Het college wordt voorafgaand aan de vergadering bijgepraat over een onderzoek door 
Companen inzake huisvestingsopgave kwetsbare doelgroepen. Vervolgens begint de 
collegevergadering. 

   

AGENDAPUNT  22.001630 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Wethouder Van Dolder gaat naar het afscheid van Bashar al Badri 
Burgemeester Bonsen gaat naar de Plantage Alkmaar en Toekomst Religieus Erfgoed 
Wethouder Van Doler gaat naar de huldiging Hoorn 
Het voltallige college gaat naar Write for Right 
Wethouder Krijnen en burgemeester Bonsen gaan 9 november naar de politieactie inzake 
verlichting fietsen (verkeersveiligheid actie) 

   

AGENDAPUNT  22.001633 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen geeft terugkoppeling over het Presidium van 31 oktober 2022. Op 12 
december is er een informatieavond voor de raad inzake de WOO. 
 
Wethouder Krijnen en gemeentesecretaris Van Wattingen blikken terug op de 
informatieavond technische vragen Begroting 20223. 

   

AGENDAPUNT  22.002035 

ONDERWERP  CA Openbare besluitenlijst collegevergadering 25 oktober 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 25 oktober jl. vast te stellen. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

AGENDAPUNT  22.002041 

ONDERWERP  CA Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2023 

   

BESLUIT  Het college heeft de wens een aantal wijzigingen door te voeren. 

   

AGENDAPUNT  22.002042 

ONDERWERP  CA Madivosa 3 november 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 

   

AGENDAPUNT  22.002043 

ONDERWERP  CA plan van aanpak zendtijdtoewijzing West-Friesland 2023-2027 

   

BESLUIT  1.In te stemmen met het plan van aanpak in de bijlage om te komen tot een voorkeurspartij 
(lokale omroep) voor de zendtijdtoewijzing van de komende vijf jaar (2023 – 2027); 
2.In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief en deze naar de gemeenteraad te verzenden. 

   

AGENDAPUNT  22.002044 

ONDERWERP  CA Bestuurlijk overleg VVRE en VVRE/Madivosa 3 november 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  22.001637 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT   

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

DATUM  8 november 2022 


