
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  15/11/2022 

DOCUMENTNR  22.0002890 

ZAAKNUMMER  ZK22002308 

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  22.001659 

ONDERWERP  Opening 

   

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

   

AGENDAPUNT  22.001660 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  De uitnodigingen zijn besproken. 

   

AGENDAPUNT  22.001663 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen koppelt de bijeenkomst terug die zij met de klankbordgroep vanuit de 
raad heeft gehad over het Reglement van Orde. De griffie werkt een voorstel uit dat ter 
consultatie aan het college wordt voorgelegd waarna het voorstel aan de raad wordt 
aangeboden. 

   

AGENDAPUNT  22.002613 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 8 november 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 8 november jl. vast te stellen. 
Burgemeester Bonsen zegt toe dat het college een lijst met paracommerciële inrichtingen 
ontvangt. 

   

AGENDAPUNT  22.002615 

ONDERWERP  Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet. 

   

BESLUIT  1. De gemeenteraad voor te stellen om na inwerkingtreding van de Omgevingswet de 
volgende lijst van aangewezen gevallen vast te stellen waarvoor een bindend advies 
nodig is van de raad voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 
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16.15a sub b onder 1 van de Omgevingswet: 
 een woningbouwinitiatief met 12 of meer woningen in het landelijk gebied volgens de 

provinciale omgevingsverordening NH2022; 
 een woningbouwinitiatief met 50 of meer woningen in het bestaand stedelijk gebied 

volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022; 
 het realiseren van windmolenparken, zonneweiden die niet passen in het huidige beleid; 
 aanvragen zelfstandige biovergisters; 
 aanvragen logiesverblijven voor huisvesting van tijdelijke werknemers met een  

middelgrote omvang (100-300 werknemers). 
Dit treedt na vaststelling door de raad gelijktijdig in werking met de Omgevingswet. 
 

 Voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor adviesrecht geldt, de 
uitgebreide procedure van toepassing te verklaren. Dan geldt een afhandelingstermijn 
van 6 maanden in plaats van 8 weken. 

Dit treedt na vaststelling door de raad gelijktijdig in werking met de Omgevingswet.   
 
2. De gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht (Bor) voor te 

stellen om per 1 januari 2023 (al vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet) de 
volgende lijst categorieën vast te stellen waarvoor geen ‘Verklaring van geen 
bedenkingen’ (VVGB) nodig is van de raad voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3 Wabo: 

 een woningbouwinitiatief met 11 of minder woningen in het landelijk gebied volgens de 
provinciale omgevingsverordening NH2022; 

 een woningbouwinitiatief met 49 of minder woningen in het bestaand stedelijk gebied 
volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022. 

 
3. De gemeenteraad voor te stellen om deze werkwijze na twee jaar te evalueren. 

   

AGENDAPUNT  22.002616 

ONDERWERP  Verordening Beschermd Wonen en Beschermd thuis 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
1. In te stemmen met het voorleggen van bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad met 

bijbehorende raadsbesluit. 
2. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen tot het vaststellen van nadere regels omtrent 

de procedure tot toegang van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. 
3. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten op basis van de 

wet op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis, 
en werkzaamheden die hiermee samenhangen en uit voortvloeien zoals bijvoorbeeld 
terugvorderings- en verrekeningsbesluiten en betalingen. 

4. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen voor het behandelen van bezwaar- en 
beroepsprocedures op besluiten genomen op aanvragen Maatschappelijke Opvang, 
Beschermd Wonen en Beschermd Thuis door het college van gemeente Hoorn. 

5. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen om de uitvoering van de inkoop 
Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis tot en met 2023 uit te 
voeren.  

6. De verordening en de reactie op de inbreng tijdens de regionale adviesradenbijeenkomst 
ter informatie toe te sturen naar de adviesraad Sociaal Domein. 
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AGENDAPUNT  22.001667 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  22 november 2022 


