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BESLUITENLIJST 

 
Raad 

Datum: 29 juni 2020 

 

Aanwezig:    VVD: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.A.J. Fakkeldij, B.H. Krijnen, 

J.W. Schilder, J.J. Stroomer en T.T.P. Ursem   

  CDA: de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, J.P.A.J. Ursem en  

mevrouw M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, J.T. Wijnker en  

mevrouw K. van der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: mevrouw S.M.M. Borgers  

Welzijn Koggenland:  de dames C.C. van Leijen-Spaansen en M.A.C. te Winkel-

Pancras 

Voorzitter: de heer J. Franx  

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

Portefeuillehouders: mevrouw C. van de Pol en de heer W.P.J. Bijman   

Verhinderd: mevrouw en J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL) en de heer P.J.M. Bakker (GBK) 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt dat er bericht van verhindering is van 

mevrouw Rietveld (PvdA/GL) en de heer Bakker (GBK).  

Tijdens de vergadering worden de RIVM maatregelen gevolgd.  

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende wijzigingen/aanvullingen:  

3.06.01 Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie n.a.v. onderzoek Jeugdzorg + 

motie over jeugdzorg 

3.06.02 Kadernota Koggenland 2021 + motie over bomenplant 

3.06.03 Zomernotitie Koggenland 2020 

3.08.01 Motie van VVD, WK, GBK, CDA over RES NHN 

 

3.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 5, de heer Stroomer. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 15 juni 2020  

 De raad stelt de besluitenlijst van 15 juni 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Verordening Behandeling Bezwaarschriften Koggenland 2020 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Vast te stellen de Verordening Behandeling Bezwaarschriften Koggenland 

2020. 

 

3.05.02 Budget voor onderzoek energiebedrijf Koggenland 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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1. Opdracht te geven voor de uitwerking van drie scenario’s binnen het 

voorkeursmodel “stimuleren” en hiervoor een budget beschikbaar te stellen 

van 15.000 euro. 

 

3.05.03 Verzoek aan de Kroon tot aanwijzing onteigening t.b.v. langzaam 

verkeersverbinding  Woningbouw Spierland 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:   

1. De Kroon te verzoeken om over te gaan tot het starten en voeren van de 

administratieve onteigeningsprocedure op grond van titel IV 

Onteigeningswet en te bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot onteigening 

tot stand komt voor de onteigening - ten name van de gemeente 

Koggenland - van een perceel gedeelte, zoals opgenomen in bijgevoegd 

Onteigeningsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland 

(langzaamverkeersverbinding)', ten behoeve van de realisering van het 

bestemmingsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland’; 

2. Burgemeester en wethouders te mandateren: 

a. kleine wijzigingen op het onteigeningsplan door te voeren en/of het 

verzoek aan de Kroon in te trekken als het perceel gedeelte is 

verworven; 

b.  zodra het ontwerp Koninklijk Besluit tot onteigening ter inzage 

heeft gelegen en het perceel gedeelte nog niet is verworven, 

burgemeester en wethouders de voorbereidingen voor de 

gerechtelijke onteigeningsprocedure te laten treffen; 

c. burgemeester en wethouders de gerechtelijke 

onteigeningsprocedure te laten starten, zodra het Koninklijk Besluit 

tot onteigening is verleend en onherroepelijk is. 

3. De kosten te dekken uit de overeenkomst die is gesloten met Scholtens 

Projecten B.V.  

 

3.05.04 Vangnetuitkering Participatiewet 2019 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:   

1. In te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college over het 

tekort BUIG en de genomen maatregelen in 2019. 

 

3.06 Agendapunten onder voorbehoud 

3.06.01 Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie n.a.v. onderzoek Jeugdzorg 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:   

1. De aanbevelingen in het rekenkamerrapport ‘Financiële situatie en prognose 

Jeugdzorg  Koggenland 2015-2019’ over te nemen;  

2. Het college opdracht te geven om deze aanbevelingen uit te voeren en de raad te 

informeren voor 1 april 2021 over hoe de aanbevelingen zijn uitgevoerd. De 

opdracht bestaat uit: 

a. De financiële analyse en informatieverschaffing van de Jeugdzorg op niveau 

te brengen door gebruik te maken van andere gemeenten, benchmarks en 

regionaal niveau;  

b. Onderzoek te richten op hoge kosten in percelen, verwijzers en cliënten, en 

leer op een structurele manier; 

c. Financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering 

concretiseren door een goed onderbouwde inschatting van de komende 

kosten te maken;  

d. Bij toegang tot triage nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet 

van middelen te leggen. 
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De motie van PvdA/GL over jeugdzorg wordt verworpen met 1 voor (PvdA/GL) en 16 

tegen (VVD, CDA, WK, GBK). 

 

3.06.02 Kadernota Koggenland 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Het college te verzoeken om op basis van de Kadernota 2021 de 

Programmabegroting 2021 op te stellen én daarbij de raad een aantal 

keuzemogelijkheden voor te leggen om tot een sluitende 

(meerjaren)begroting te komen. 

 

De motie van GBK, PvdA/GL over bomenplant wordt verworpen met 4 voor (GBK, 

PvdA/GL) en 13 tegen (VVD, CDA, WK).  

 

3.06.03 Zomernotitie Koggenland 2020 

 De raad besluit unaniem overeenkomst het voorstel:    

1. De Zomernotitie 2020 vast te stellen met een structurele begrotingsruimte 

van € 63.000 nadelig en de incidentele begrotingsruimte op € 3.000 

voordelig; 

2. Kennis te nemen van de ontwikkeling van een mogelijk tekort binnen de 

reserve Sociaal Domein; 

3. De Begroting 2020 conform de Zomernotitie te wijzigen.  

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

3.08 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 1. De motie van VVD, WK,GBK, CDA over RES NHN wordt aangenomen met 16 voor 

(VVD, CDA, WK, GBK) en 1 tegen (PvdA/GL)  

 

Dictum aangenomen motie:  

1. Om de wensen en bedenkingen van de Raad integraal onderdeel te laten uitmaken van het 

college besluit over de concept RES NHN. 

 

3.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  

 

 

 

Aldus vastgesteld op 7 september 2020, 

 

De voorzitter     De griffier 

 

 

J. Franx     mw. ir. R.M. Kiès 

 

 


