
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  22/11/2022 

DOCUMENTNR  22.0002921 

ZAAKNUMMER  ZK22002364 

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  22.001674 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen opent de vergadering. 

   

AGENDAPUNT  22.001675 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT   De collegeleden die in de gelegenheid zijn het afscheid van Henk Wagenaar te bezoeken, 
zullen dat doen. 

 Wethouder Van Kampen meldt dat er na afloop van Madivosa een borrel is in het 
gemeentehuis van Koggenland (ook op 1 december). 

 Geen van de collegeleden gaat naar het debat. 
 Burgemeester Bonsen en Wethouder Van Kampen kijken of ze  naar de bijeenkomst met 

de seniorenbond op 13 december kunnen gaan.. 

   

AGENDAPUNT  22.001678 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Wethouder Van Dolder kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst met de 
gemeenteraad inzake Jaagweg 

   

AGENDAPUNT  22.002618 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst college vergadering 15 november 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 15 november jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.002622 

ONDERWERP  Toekenning bijdrage uit duurzaamheidsfonds voor Parochie Sint Victor 

   

BESLUIT  1. Eenmalig €17.665,- beschikbaar te stellen aan de Sint Victor ; 
2. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds te financieren. 
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AGENDAPUNT  22.002623 

ONDERWERP  Commissie zorg en veiligheid 25 november 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  22.002624 

ONDERWERP  Uitvoering taken WvGGZ door GGD HN in 2023 & 2024 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
1. In te stemmen met de begroting WvGGZ 2023 van de GGD HN, ter hoogte van €5.316,-; 
2. In te stemmen met het verlengen van de ‘Dienstverleningsovereenkomst WvGGZ NHN 

GGD  HN’ met de duur van één jaar, vanaf 1 januari 2024. 

   

AGENDAPUNT  22.002625 

ONDERWERP  Regionaal beleidskader 'Zorg voor de Jeugd 2022-2026' 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van het regionaal beleidskader ‘Zorg voor de Jeugd 2022-2026’.  
2. De raad, via bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen om het regionaal beleidskader ‘Zorg 

voor de Jeugd 2022-2026’ vast te stellen.   
3. Kennis te nemen van het advies op het regionaal beleidskader van de adviesraad sociaal 

domein Koggenland. 

   

AGENDAPUNT  22.002626 

ONDERWERP  Toekomstbestendig begraven 

   

BESLUIT  1. kennis te nemen van het beleidsplan ‘Toekomstbestendig begraven’. 
2. de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Koggenland 2023’ vast 

te stellen. Deze treedt in de plaats van de ‘Verordening op het beheer en het gebruik van 
de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Koggenland 2009’; 

3. het ‘Uitvoeringsbesluit gemeente Koggenland 2023’ vast te stellen. Dit uitvoeringsbesluit 
treedt in de plaats van ‘Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2009’ 
en ‘Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2009’; 

4. in te stemmen met het ‘Meerjaren onderhoudsplan begraafplaatsen 2023-2026’; 
5. het jaarlijks klein onderhoudsbudget op kwaliteitsniveau A voor kosten voor derden in de 

exploitatie vast te stellen op € 18.700; 
6. de kredieten 2023-2026 voor de investeringen en de bijhorende kapitaallasten op te 

nemen in de (meerjaren) begroting; 
7. voor de structurele kapitaallasten en de interne personeelskosten de voorziening 

begraafplaatsen aan te wenden;  
8. het structurele voordeel als gevolg van het vaststellen van het MJOP Begraafplaatsen 

2023-2026 ad € 24.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat; 
9. de begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
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AGENDAPUNT  22.001682 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  29 november 2022 


