
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  29/11/2022 

DOCUMENTNR  22.0002967 

ZAAKNUMMER  ZK22002418 

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  22.001689 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen-Lemmers opent de vergadering en wijst op de volle agenda. 

   

AGENDAPUNT  22.001690 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Het college gaat niet op de uitnodiging in om naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Purmerend te gaan. 

   

AGENDAPUNT  22.001693 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college kijkt met een positief gevoel terug op de informatieavond inzake de MJOP's. 

   

AGENDAPUNT  22.002627 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 22 november 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 22 november jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.002630 

ONDERWERP  Vergadering AB Recreatieschap van 14 december 2022 

   

BESLUIT   Beslispunt 1 kennis te nemen van de ingekomen stukken, het normenkader, het 
Controleprotocol en het Auditplan 2022, de Memo Aanbesteding accountant en het 
Vergaderschema 2023. 

 Beslispunt 2 met het advies omtrent het vaststellen van de agenda en het verslag van de 
vergadering van 5 oktober 2022 in te stemmen. 

 Beslispunt 3 met het advies m.b.t. de portefeuilleverdeling in te stemmen. 
 Beslispunt 4 met het advies m.b.t. Eindejaarsrapportage 2022 in te stemmen. 
 Beslispunt 5 met het advies Verdeling budget beheer en onderhoud stadsstrand Hoorn in 

te stemmen. 
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AGENDAPUNT  22.002631 

ONDERWERP  Wijziging ‘Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Koggenland’ voor wat betreft de 
overbruggingsuitkering vergunninghouders 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met wijziging van punt 10 Overbruggingsuitkering in bijlage 1: Overzicht 
van Kostensoorten, van de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente 
Koggenland’; 

2. De huidige ‘Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Koggenland 2022’ in te 
trekken per 1 november 2022; 

3. In te stemmen met bijgaande ‘Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente 
Koggenland’ per 1 november 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.002632 

ONDERWERP  Mandaat onderhandeling grondprijs sociale huur Tuindersweijde Zuid 

   

BESLUIT  Het college besluit wethouder Van Dolder te mandateren om voor het woningbouwplan 
Tuindersweijde Zuid een aangepaste grondprijs voor de categorie sociale huur overeen te 
komen. 

   

AGENDAPUNT  22.002634 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen bestuur GGD HN 30 november 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de voorgestelde advisering. Het 
college is daarnaast benieuwd welke kosten nog naar de gemeenten komen in 2022 inzake 
de GGiD. 

   

AGENDAPUNT  22.002635 

ONDERWERP  Voortzetting Buurtgezinnen vanaf 2023 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van Buurtgezinnen over de periode 
januari 2021 t/m september 2022. 

2. Op basis van deze rapportage Buurtgezinnen per 2023 structureel voort te zetten. 
3. De kosten voor Buurtgezinnen van € 27.202,50 voor het jaar 2023 ten laste te brengen 

van het beschikbare jeugdzorgbudget 

   

AGENDAPUNT  22.002636 

ONDERWERP  Intern Controleplan 2022 

   

BESLUIT   Kennis te nemen dat de Verbijzonderde Interne Controle 2022 plaats heeft gevonden op 
basis van de uitgangspunten genoemd in het Intern Controle Plan 2021; 

 Het Intern Controle Plan 2021 van toepassing te verklaren voor het jaar 2022 met 
uitzondering van de in het IC plan 2021 opgenomen uitbreiding van de te controleren 
processen. 
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AGENDAPUNT  22.002637 

ONDERWERP  Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2021 

   

BESLUIT  1. Bijgaande factsheets en rapportages van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 
over 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Deze rapportages ter informatie naar de gemeenteraad te verzenden. 
3. Deze rapportages ter informatie naar de Adviesraad Sociaal Domein te verzenden. 
4. Het college is van mening dat de kosten hoog zijn en het is onduidelijk wat met de 

resultaten wordt gedaan. Dit is een punt van aandacht voor het komende jaar. 

   

AGENDAPUNT  22.002683 

ONDERWERP  Kredietaanvraag voor voortzetten Toekomstbestendig Wonen Lening Koggenland 

   

BESLUIT  1. Akkoord te gaan met het voortzetten van de Toekomstbestendig Wonen lening 
Koggenland. 

2. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit waarin de gemeenteraad 
gevraagd wordt € 750.000 beschikbaar te stellen voor het voortzetten van de 
Toekomstbestendig Wonen Lening. 

   

AGENDAPUNT  22.002688 

ONDERWERP  Meerjaren onderhoudsplan groen 

   

BESLUIT  1. in te stemmen met het meerjaren onderhoudsplan groen 2023-2026. 
2. de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud groen vast te stellen op 

€ 30.000.  
3. het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op: 

2023 € 1.220.000 
2024 € 1.223.000 
2025 € 1.226.000 
2026 € 1.230.000 

4. de kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende 
kapitaallasten op te nemen in de (meerjaren) begroting. 

5. de financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Groen vast te stellen op: 
2023 € 236.000 
2024 € 262.000 
2025 € 273.000 
2026 € 287.000 
te dekken uit de structurele stelpost MJOP uit de Begroting 2023.   

6. de begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
7. de portefeuillehouder wordt gemandateerd om tekstuele wijzigingen door te voeren. 
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AGENDAPUNT  22.002689 

ONDERWERP  Verduurzamen van de bedrijventerreinen in Ursem, Obdam en De Goorn OTW- HIRB 

   

BESLUIT  Het college besluit €16.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van de 
bedrijventerreinen in Ursem, Obdam en De Goorn en dit te dekken vanuit het bestaande 
budget duurzaamheid. 
 
Het college mandateert de portefeuillehouder om een onjuist jaartal aan te passen. 

   

AGENDAPUNT  22.002691 

ONDERWERP  Nota reserves en voorzieningen 2023 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen: 
1. De Nota reserves en voorzieningen 2023 vast te stellen; 
2. De begroting 2022 en de begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief ten 

gevolge hiervan te  wijzigen;  
3. De notitie reserves en voorzieningen 2020 in te trekken. 

   

AGENDAPUNT  22.002693 

ONDERWERP  Vaststelling MJOP wegen 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan wegen 2023-2026. 
2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen vast te stellen op: 

2023: € 700.000 
2024: € 700.000 
2025: € 700.000  
2026: € 700.000 

3. Het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op: 
2023 € 365.000 
2024 € 416.000 
2025 € 401.000 
2026 € 315.000 

4. De kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende 
kapitaallasten op te nemen in de (meerjaren) begroting. 

5. De voordelige financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Wegen vast te stellen 
op: 
2023 € 331.000 
2024 € 223.000 
2025 € 242.000 
2026 € 317.000 
en deze bedragen toe te voegen aan de stelpost MJOP’s. 

6. De begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
7. Het college mandateert de portefeuillehouder voor het maken van tekstuele wijzigingen 

en een aanvullende memo voor de raad inzake deze wijzigingen. 

   

AGENDAPUNT  22.002694 
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ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 december 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  22.002695 

ONDERWERP  Vaststelling Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2027 

   

BESLUIT  1. Mandateert de PFH om tekstuele wijzigingen door te voeren en een toevoeging te doen 
inzake de scheiding van hemelwater en rioolwater. Ook volgt een memo aan de raad met 
daarin de doorgevoerde wijzigingen. 

2. De raad voor te stellen : Het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 vast te 
stellen en de uitgangspunten mee te nemen in het MJOP Riolering (2023).  

3. In te stemmen met de gekozen variant ‘Volledig Activeren’ van het PSWR alsook met de 
hiertoe noodzakelijke rioolheffing 2023-2027 per heffingseenheid (vast prijspeil):  
2023: €98,40 
2024: €102,96 (+4,6%) 
2025: €112,70  (+4,6%) 
2026: €117,91 (+4,6%) 

   

AGENDAPUNT  22.002697 

ONDERWERP  Vaststelling bestemmingsplan 'Kleine Wijzend 3 - Berkhout 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen:  
1. Het bestemmingsplan 'Kleine Wijzend 3, Berkhout' als vervat in de digitale bestandenset 

NL.IMRO.1598.BPLGKlwijzend3-va01 vast te stellen 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor de gemeente die gepaard gaan 

met het voorbereiden en uitvoeren van het bestemmingsplan middels een anterieure 
overeenkomst zijn verzekerd. 

   

AGENDAPUNT  22.001697 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  6 december 2022 


