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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  17/01/2023 

DOCUMENTNR  23.0000092 

ZAAKNUMMER  ZK23000095 

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  22.002448 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Bij de opening van de vergadering kijkt het college met een tevreden gevoel terug op 
nieuwjaarsbijeenkomst van 16 januari jl. 

   

AGENDAPUNT  23.000005 

ONDERWERP  Openbare besluitenlijst collegevergadering 10 januari 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 10 januari jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  23.000008 

ONDERWERP  Kadernota Recreatieschap (RSW) 2024 

   

BESLUIT  1. De raad voor te stellen om op de Kadernota 2024 van het Recreatieschap een positieve 
zienswijze af te geven;  

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

   

AGENDAPUNT  23.000009 

ONDERWERP  Zienswijze Financieel herstelplan GGiD GGD Hollands Noorden 

   

BESLUIT  1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het Financieel 
herstelplan GGiD: 

 in te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD HN volgens het midden 
scenario, met een voorkeur voor het spreiden van de lasten over 4 jaar. 

2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN 
kenbaar te maken. 

   

AGENDAPUNT  23.000010 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2024 GGD Hollands Noorden 

   

BESLUIT  1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 
2024 van Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden: 

 niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor 
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informatiebeveiliging en privacybescherming en de GGD HN te verzoeken binnen de 
eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging 
en privacybescherming. 

2. Deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN 
kenbaar te maken. 

   

AGENDAPUNT  23.000011 

ONDERWERP  Besluit Wmo 2023 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2023 en deze met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in te laten gaan.  

2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 te laten vervallen per 1 januari 2023. 

   

AGENDAPUNT  23.000012 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024 

   

BESLUIT  Aan de raad voor te stellen: 
 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord 2024.  
 Deze zienswijze door middel van een brief aan het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

   

AGENDAPUNT  23.000013 

ONDERWERP  Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Tuinen Deel 2, Ursem 

   

BESLUIT  In te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘De Tuinen deel 
2’ te Ursem, tezamen met een besluit hogere grenswaarde geluid voor enkele woningen in 
de eerste bebouwingslijn aan de noordzijde van het plangebied. 

   

AGENDAPUNT  23.000014 

ONDERWERP  Woningmakers Westfriesland 

   

BESLUIT  In te stemmen met deelname aan het samenwerkingsverband Woningmakers Westfriesland, 
onder de voorwaarde dat de financiële bijdrage wordt bijgesteld naar rato van inwonertal  
Via de zomernotitie het budget Bouwen en Wonen, Diversen te verhogen en de begroting 
2023 overeenkomstig te wijzigen 

   

AGENDAPUNT  23.000196 

ONDERWERP  Memo inzake inkoop Wmo en jeugd voor presidium d.d. 23 januari 2023 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
 In te stemmen met bijgaand memo en deze met bijbehorende bijlagen toesturen aan het 

presidium van 23 januari 2023; 
 Verneemt graag op 18 januari 2023 van de ambtelijke organisatie hoe de andere 

gemeenten over dit voorstel hebben besloten. 
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AGENDAPUNT  23.000197 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2024 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

   

BESLUIT  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om een positieve zienswijze af te geven 
op de Kadernota 2024 van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

   

AGENDAPUNT  23.000198 

ONDERWERP  Zienswijze kaderbrief 2024 SSC DeSom 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
1. de kadernota 2024 van de SSC DeSom voor kennisgeving aan te nemen  
2. de raad voor te stellen een negatieve zienswijze op de kadernota 2024 af te geven.  
3. daartoe de raad het bijgevoegde raadsvoorstel en –besluit ter vaststelling aan te bieden. 

   

AGENDAPUNT  23.000200 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota Afvalbeheer Westfriesland 2024 

   

BESLUIT  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te laten 
geven op de Kadernota 2024 van de GR Afvalbeheer Westfriesland. 

   

AGENDAPUNT  23.000201 

ONDERWERP  Kadernota 2024 GR WerkSaam 

   

BESLUIT  1. De kadernota 2024 van WerkSaam Westfriesland voor kennisgeving aan te nemen.  
2. De raad voor te stellen: Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van 

WerkSaam Westfriesland. 

   

AGENDAPUNT  23.000202 

ONDERWERP  Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en Wmo Westfriesland 2024 en verder 

   

BESLUIT  1. Akkoord te gaan met de ‘Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en Wmo Westfriesland 
2024 en verder’. 

2. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit waarin de gemeenteraad 
gevraagd wordt akkoord te gaan met de ‘Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en Wmo 
Westfriesland 2024 en verder’. 

   

AGENDAPUNT  23.000203 

ONDERWERP  Zienswijze kadernota 2024 Westfries Archief 

   

BESLUIT  De raad voor te stellen: 
1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2023 Westfries Archief en 

de Begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen. 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 Westfries Archief. 
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AGENDAPUNT  23.000205 

ONDERWERP  Plan van Aanpak implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
2022-2024 NHN 

   

BESLUIT   De raad voor te stellen het plan van aanpak implementatie wijzigingen WGR 2022-2024 
NHN vast te stellen en daarmee, via de colleges, de opdracht te geven aan de Regietafel 
voor de regievoering op het Implementatietraject “Wijziging gemeenschappelijke 
regelingen als gevolg van de Wgr”; 

 De raad voor te stellen zijn inbreng op het kaderstellend document te leveren via de 
bestaande regionale raadsbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.002456 

ONDERWERP  Sluiting 

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

DATUM  24 januari 2023 


