
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 
 

 
 

 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  20/12/2022 

DOCUMENTNR  22.0003095 

ZAAKNUMMER  ZK22002550 

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  22.001734 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Burgemeester Bonsen opent de laatste vergadering van het college en kijkt kort terug op de 
eerste periode van dit college. Dit college heeft een goede start gemaakt waarmee de 
fundering is gelegd voor de rest van deze periode. 

   

AGENDAPUNT  22.001735 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Het college gaat op de volgende uitnodigingen in: 
 
Stede Broec - Bart 
Medemblik - Marian 
SED - Bart 
De Wit - Rosalien 
 
Op de overige uitnodigingen wordt niet ingegaan. 

   

AGENDAPUNT  22.001738 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Het college dankt de ambtelijke organisatie voor de ondersteuning voor en tijdens de raad. 
Het proces en pre-advies wordt zeer gewaardeerd. De weergave kan op een aantal punten 
nog worden aangescherpt. 
 
Met tevredenheid kijkt het college terug op de vergadering. 

   

AGENDAPUNT  22.002751 

ONDERWERP  CA - machines buitendienst 2023 
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BESLUIT  In te stemmen met de aanschaf van de volgende machines (met mogelijke inruil) : 
 
 
Tractor  
Kubota M4-073 DTHQ 
 
Personenvoertuig 
Maxus EV80 (elektrisch) 
 
Zoutstrooier 
Rasco TRP 0,65m3 
 
Bordenkar  
Bordenwagen type 2 met actiescherm incl. 4 afzethekken 
 
2x Aanhangwagen 
Hapert Cobalt 280x160  
 
Shovel 
Giant-Tobroco G2200E X-tra (elektrisch) 

   

AGENDAPUNT  22.002752 

ONDERWERP  CA Openbare besluitenlijst collegevergadering 13 december 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 13 december jl. vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.002757 

ONDERWERP  CA ondertekenen Convenant Waterstof en Mobiliteit Noord-Holland 

   

BESLUIT  1.In te stemmen met het convenant waterstof en mobiliteit provincie Noord-Holland;  
2.Wethouder Rosalien van Dolder te machtigen deze te ondertekenen. 

   

AGENDAPUNT  22.002758 

ONDERWERP  CA Doortrekken Uitvoeringsplan ODNHN 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met het doortrekken van het Uitvoeringsprogramma 2022 
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord naar 1 juli 2023. 

   

AGENDAPUNT  22.002759 

ONDERWERP  CA Vergroenen en beweegvriendelijk maken van het schoolplein van de Bernadetteschool 
met de leefstij 

   

BESLUIT  Er komt een aangepast voorstel. 
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AGENDAPUNT  22.002760 

ONDERWERP  CA Vergroenen en beweegvriendelijk maken van het schoolplein van de Bernadetteschool 
met de leefstij 

   

BESLUIT  Ingetrokken 

   

AGENDAPUNT  22.002761 

ONDERWERP  CA Vergroenen en beweegvriendelijk maken van het schoolplein van de Bernadetteschool 
met de leefstij 

   

BESLUIT  Beslispunt 1 €40.000,- van de leefstijlgelden te gebruiken voor het vergroenen en 
beweegvriendelijk maken van het schoolplein van de Bernadetteschool. 

   

AGENDAPUNT  22.002762 

ONDERWERP  CA Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2023-2024 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
Kennis te nemen van de evaluatie van het uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021 & 2022; 
Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2023 & 2024 vast te stellen; 
De gemeenteraad via een memo over de evaluatie van het Uitvoeringsplan 2021 & 2022 en 
het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2023 & 2024 te informeren. 

   

AGENDAPUNT  22.002763 

ONDERWERP  CA 

   

BESLUIT  VOORGESTELD BESLUIT 
1. Te bevestigen een regionale maatschappelijke opgave te hebben voor wat betreft het 
realiseren van voldoende logiesplekken voor buitenlandse werknemers; 
2. Het rapport ‘Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van 
buitenlandse werknemers van Sweco d.d. 20 september 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen; 
3. Initiatiefnemers de gelegenheid te geven om initiatieven in te dienen; 
4. Om in Q2-2023 een bestuurlijk overleg te beleggen waarin de bestuurlijk opdrachtgevers 
samen komen om de voortgang van de maatschappelijke opgave te bespreken en de 
vervolgstappen te bepalen; 
5. Het rapport “Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van 
buitenlandse werknemers van Sweco d.d. 20 september 2022, middels bijgevoegd 
conceptraadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden; 
6. In te stemmen met bijgevoegd concept persbericht; 
7. Het rapport ‘Actualisatie onderzoek arbeidsmigranten Noord-Holland Noord van Decisio 
d.d. 6 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen en dit middels bijgevoegd 
conceptraadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

4 van 4 

 
 

 
 

 
 

   

AGENDAPUNT  22.001742 

ONDERWERP  Sluiting 

   

   

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

DATUM  10 januari 2023 


