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ORGAAN  Burgemeester en Wethouders 

OPENBAAR  Ja 

DATUM  23/08/2022 

DOCUMENTNR  22.0002501 

ZAAKNUMMER  ZK22001813 

AANWEZIG 

 

M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), aanwezig 
T. Koenders (Loco gemeentesecretaris), aanwezig 
A.R. van Dolder (Wethouder), aanwezig 
B.H. Krijnen (Wethouder), aanwezig 
A.M.C. van Kampen (Wethouder), aanwezig   

   

AGENDAPUNT  22.001262 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  Gemeentesecretaris Van Wattingen wordt vervangen door locogemeentesecretaris Koenders. 

   

AGENDAPUNT  22.001263 

ONDERWERP  Uitnodigingen aan B&W 

   

BESLUIT  1. Burgemeester Bonsen gaat met griffie in gesprek over regionale raadsledenbijeenkomst 
Werksaam. 
2. Burgemeester Bonsen gaat met 2 personen naar feestconcert 100 jaar Accordando. 
3. Collegeleden geven aan bestuurssecretariaat zelf door of zij willen deelnemen aan de 
Agrisafari van LTO. 
4. Bestuurssecretariaat wordt gevraagd een kaart te regelen voor het afscheid van 
burgemeester Bijl. 

   

AGENDAPUNT  22.001266 

ONDERWERP  Terugblik op de raadsbijeenkomst(en) 

   

BESLUIT  Dit agendapunt is niet behandeld. 

   

AGENDAPUNT  22.001811 

ONDERWERP  CA Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 juli 

   

BESLUIT  Het college besluit de tekst in het besluit over bestuurlijk toezicht prostitutie te wijzigen in: 
"Het college besluit in te stemmen met het oppakken van dit dossier in driehoeksverband. In 
de driehoek is afgesproken de nadere uitwerking op eenheidsniveau (politie en OM) af te 
wachten". 
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AGENDAPUNT  22.001812 

ONDERWERP  CA budget beschikbaar stellen 

   

BESLUIT  Het college besluit: 
- Een budget van 33.000 euro beschikbaar te stellen uit het budget kwetsbare inwoners voor 
tijdelijke verlenging van drie maanden voor de opbouwwerker. 

   

AGENDAPUNT  22.001832 

ONDERWERP  Vaststellen Uitvoeringsprogramma VTH jaarschijf 2022 

   

BESLUIT  Het college besluit:  
1. Het Uitvoeringsprogramma VTH, Jaarschijf 2022 vast te stellen. 
2. Het Uitvoeringsprogramma 2021 van de Omgevingsdienst NHN vast te stellen. 

   

AGENDAPUNT  22.001833 

ONDERWERP  Vaststellen Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 

   

BESLUIT  Het college besluit het Jaarverslag VTH 2021 vast te stellen en ter kennis name aan te bieden 
aan de gemeenteraad. 

   

AGENDAPUNT  22.001834 

ONDERWERP  CA Vaststelling wijzigingsplan De Leet 55 

   

BESLUIT  1- De ingekomen zienswijze van fa. Pronk ontvankelijk te verklaren 
2- in te stemmen met de definitieve nota van beantwoording zienswijze (D22.006386) 
3- Het wijzigingsplan 'De Leet 55, De Goorn' gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat 
de woonbestemming links van (het verlengde van) de linkerzijgevel van de bestaande 
woning de aanduiding [ - gebouwen uitgesloten] krijgt en dit in de regels van het 
wijzigingsplan wordt geborgd.  
4- Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de met het plan gepaarde kosten gedekt zijn 
middels een anterieure overeenkomst 

   

AGENDAPUNT  22.001843 

ONDERWERP  CA evaluatie samenwerkingsovereenkomst netwerkorganisatie 

   

BESLUIT  1.Opdracht te geven tot het uitvoeren van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst 
van de Netwerkorganisatie regio Westfriesland.  
2.De huidige overeenkomst indien nodig te verlengen tot en met het afsluiten van de 
nieuwe overeenkomst. 

   

AGENDAPUNT  22.001844 
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ONDERWERP  CA Valpreventie en brandveiligheid in Koggenland 

   

BESLUIT  College besluit: 
Kennis te nemen van de start van het project valpreventie en brandveiligheid. 

   

AGENDAPUNT  22.001845 

ONDERWERP  CA stand van zaken huisvesting vergunninghouders 

   

BESLUIT  Kennis te nemen van de voortgang van de versnelling in de taakstelling tot en met juli 2022. 
De evaluatie en het bijgestelde plan van aanpak vast te stellen. 
Kennis te nemen van voorziene knelpunten. 
De gemeenteraad door middel van bijgevoegd memo informeren over de stand van zaken 
met betrekking tot de taakstelling, de versnelling, de evaluatie en het plan van aanpak. 

   

AGENDAPUNT  22.001847 

ONDERWERP  CB beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland 

   

BESLUIT  1. In te stemmen met voorgestelde wijzigingen in de beleidsregels studietoeslag gemeente 
Koggenland. 
2. De huidige beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland in te trekken; 
3. De gewijzigde beleidsregels studietoeslag gemeente Koggenland vast te stellen; 

   

AGENDAPUNT  22.001848 

ONDERWERP  CA Teruggave regionaal MOBW budget in 2022 

   

BESLUIT  - Kennis te nemen van het terug te ontvangen bedrag van € 328.862. Het bedrag wordt in 
augustus 2022 uitbetaald door de gemeente Hoorn en is € 228.862 hoger dan begroot. 

   

AGENDAPUNT  22.001849 

ONDERWERP  CA Samenwerkingsverklaring tussen de zeven Westfriese gemeenten en Werksaam 
Westfriesland i.v.m. sub 

   

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de Samenwerkingsverklaring tussen de zeven Westfriese gemeenten 
en WerkSaam Westfriesland voor het project "Snelle Integratie van statushouders door 
spraakmakende activiteiten", in verband met de aanvraag AMIF. 
2. In te stemmen met ondertekening van de samenwerkingsverklaring. 

   

AGENDAPUNT  22.001850 

ONDERWERP  CA Duurzaamheidsinvesteringen in combinatie met de starterslening 

   



 
 
 

BESLUITENLIJST (VERVOLG) 

Blad 

4 van 4 

 
 

 

 
 

BESLUIT  - Het toestaan van het verhogen van de maximale koopsom met 6% ten behoeve van 
duurzaamheidsinvesteringen voor de woning bij het aanvragen van een starterslening.  
- ter kennisgeving aannemen van de stand van zaken rondom de starterslening. 
- Het versturen van bijgaande memo ter informatie aan de gemeenteraad van Koggenland. 

   

AGENDAPUNT  22.001270 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT   

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

DATUM  30 augustus 2022 


