
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  06/12/2022 

DOCUMENTNR  22.0003000 

ZAAKNUMMER  ZK22002472 

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  22.001704 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De agenda wordt ongewijzigd bij de opening door burgemeester Bonsen vastgesteld. 

   

AGENDAPUNT  22.001705 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Namens het college zal Monique Bonsen deze bijeenkomst bezoeken. 

   

AGENDAPUNT  22.001708 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn de afgelopen week geen raadsbijeenkomsten geweest. 

   

AGENDAPUNT  22.002700 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 29 november 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 29 november jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.002703 

ONDERWERP  Eindrapportage De Droomgaard 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de Eindrapportage De Droomgaard en het financiële resultaat.  
2. De Eindrapportage ter kennisname te doen toekomen aan de gemeenteraad. 
3. Bij de jaarrekening 2022 de kredieten definitief af te sluiten. 
4. Het college besluit een brief te sturen naar de mediator met het verzoek op de hoogte te 

worden gehouden gezien het belang van het gemeente. 

   

AGENDAPUNT  22.002704 

ONDERWERP  Wijziging energietoeslag 2022 

   

BESLUIT  1. Gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid om de Energietoeslag voor 2022 
nogmaals op te hogen met € 500,00, vanuit de Energietoeslag voor 2023. 
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2. De huidige beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland in te trekken;  
3. De gewijzigde beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag gemeente Koggenland 2022’ vast 

te stellen;  
4. De middelen uit de decembercirculaire voor de verhoogde eenmalige energietoeslag 

beschikbaar te stellen. 
5. De gemeenteraad via een memo over de, nogmaals, verhoogde eenmalige energietoeslag 

2022 te informeren. 

   

AGENDAPUNT  22.002705 

ONDERWERP  Subsidieprogramma 2023 

   

BESLUIT  1. De subsidieregeling Koggenland 2022 hoofdstuk 4.3 punt 8 te amenderen 
2. Jeugdsubsidies voor 2023 bij wijze van uitzondering eenmalig te indexeren met 9.9%  
3. Het subsidieprogramma 2023 vast te stellen en de subsidieaanvragen te behandelen 

binnen de kaders van dit programma 

   

AGENDAPUNT  22.002706 

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  22.002709 

ONDERWERP  Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam Westfriesland van 8 december 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de agenda en de stukken voor de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van WerkSaam Westfriesland van 8 december 2022 en in te stemmen met de 
voorgestelde advisering. 

   

AGENDAPUNT  22.002711 

ONDERWERP  3e kwartaalrapportage 2022 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2022 

   

AGENDAPUNT  22.001712 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  13 december 2022 


