
 
 
 
 

BESLUITENLIJST  B&W 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  18/10/2022 

DOCUMENTNR  22.0002754 

ZAAKNUMMER  ZK22002147 

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  22.001599 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT   

   

AGENDAPUNT  22.001600 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  Er zijn geen uitnodigingen ontvangen voor het college in de afgelopen week. 

   

AGENDAPUNT  22.001603 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Er zijn geen raadsbijeenkomsten geweest de afgelopen week. 

   

AGENDAPUNT  22.002000 

ONDERWERP  CA Openbare besluitenlijst collegevergadering 11 oktober 

   

BESLUIT  Het college besluit de openbare besluitenlijst van 11 oktober jl. vast te stellen met de 
wijziging dat het agendapunt Vaststellen eerste RES-monitor is ingetrokken door het college 
en dus niet conform besloten. 

   

AGENDAPUNT  22.002002 

ONDERWERP  CA Voordracht benoeming commissaris Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 

   

BESLUIT  1. B. de Steenhuijsen Piters voor te dragen voor herbenoeming in de functie van Commissaris 
C van de Raad van Commissarissen van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV; 
2. de conceptbrief aangaande de voordracht tot benoeming van B. de Steenhuijsen Piters 
vast te stellen. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

2 van 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

AGENDAPUNT  22.002003 

ONDERWERP  CA Addendum Woondeal Noord Holland Noord 

   

BESLUIT  1.Het Addendum bij de Woondeal Noord-Holland Noord vast te stellen; 
2.In te stemmen met de brief ‘Reality-check woningbouw Noord-Holland Noord’ aan de 
provincie Noord-Holland; 
3.De gemeenteraad te informeren over het Addendum bij de Woondeal Noord-Holland 
Noord en de reality check. 

   

AGENDAPUNT  22.002004 

ONDERWERP  CA Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2023 

   

BESLUIT  Het college besluit in te stemmen met: 
het uitgangspunt dat de tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 met een 
inflatiecorrectie (CPI)  van 9,9% worden verhoogd; 
de tarieven OZB worden met een inflatiecorrectie van 5% verhoogd; 
de verordening onroerende-zaakbelastingen 2023; 
de verordening afvalstoffenheffing 2023; 
de verordening lijkbezorgingsrechten 2023; 
de verordening forensenbelasting 2023; 
de verordening legesverordening 2023; 
de verordening toeristenbelasting 2023; 
de verordeningen ter vaststelling voor te leggen aan de raad in de vergadering van 
7 november 2022; 
  
De verordening rioolheffing wordt u niet aangeboden omdat de tarieven (conform het 
advies Programma Stedelijk water en Riolering 2022-2027 gemeente Koggenland) niet 
wijzigen ten opzichte van 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.002005 

ONDERWERP  CA Begroting 2023 

   

BESLUIT  In te stemmen met de Begroting 2023 en het bijbehorende raadsvoorstel en deze aan te 
bieden ter behandeling in de gemeenteraad van 7 november 2022. 

   

AGENDAPUNT  22.002006 

ONDERWERP  CA afhandeling zwartboek 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de genomen stappen en uitkomsten ten aanzien van het zwartboek 
2. De gemeenteraad door middel van een memo te informeren over de genomen stappen en 
uitkomsten ten aanzien van het zwartboek. 



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

3 van 3 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

AGENDAPUNT  22.002007 

ONDERWERP  CA Subsidieplafond 2023 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
Het subsidieplafond 2023 te accorderen voor een bedrag van € 1.049.111,- en ter vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.002008 

ONDERWERP  CA Collegeprogramma 2022-2026 

   

BESLUIT  Aangehouden 

   

AGENDAPUNT  22.001607 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT   

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

DATUM  25 oktober 2022 


