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Behandellijst Het Debat                                
 

Raad 

Datum: 5 oktober 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: mevrouw M.C.A. Sjerps en de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, 

J.P.A.J. Ursem en M.T.J. Groot. 

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

de dames K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers en J.J.A.M. Rietveld  

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

Pancras en T.E. Kuijper – van der Roest 

Voorzitter: mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

Griffier:  mevrouw ir. R.M. Kiès 

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

Verhinderd: VVD, mevrouw Dol 

   
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.05 uur 

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 07 september 2020  

 De agenda wordt met de volgende aanvullingen vastgesteld: 

 Bij agendapunt 2.03.02. Motie Vreemd ingediend door PvdA/GL ‘Buitensport 

speeltuin Oeverdijk Scharwoude’. 

 Bij agendapunt 2.05.01 Motie vreemd VVD, WK, CDA, PvdA/GL en GBK ‘Veilige 

schoolroute vanuit de Buitenplaats’. 

 Bij agendapunt 2.05.03 Motie Vreemd PvdA/GL ‘Kandidaten project Tiny houses’. 

 

De behandellijst van 7 september wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 

2020-2023 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

2.03.02 Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 

 

Het voorstel wordt geagendeerd voor het Debat voor de volgende raadsvergadering.  

2.04 ACTUALITEITEN 

2.04.01 Lokaal 

Vanuit de raad: 

1. Steekincident van een cliënt van Horizon (vragen van mw. Borgers PvdA/GL) 

Gevraagd wordt wat de 18 gemeenten met Horizon hebben afgesproken/gaan 

afspreken na dit incident om de echt zware gevallen in geslotenheid op te nemen, 

om zodoende de veiligheid te garanderen. Wethouder Bijman zegt toe schriftelijk 

een uitgebreide beantwoording over het steekincident aan de raad te doen 

toekomen via de Raadsbrief. Naar aanleiding van de vragen n.a.v. het steekincident 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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over Horizon stuurt Wethouder Bijman de raad ook de informatiebrief van Horizon 

d.m.v. de raadsbrief. Indien er een driemaandelijkse rapportage van de Horizon is, 

wordt deze ook aan de raad gestuurd.  

Het college kan geen uitspraken doen over de jaarlijkse aanbesteding voor 2021. Dat 

is een collegebevoegdheid. Indien de inspectie gezondheidszorg & jeugd een 

onderzoek gaat uitvoeren, ontvangt de raad het rapport van de inspectie zodra dat 

door de gemeente is ontvangen en openbaar is met een samenvatting uit het 

rapport. Het college verzorgt geen uittreksel van het op 5 oktober gepubliceerde 

boek “Kinderen van de staat, jeugdzorg in ademnood’, zoals door mw. Borgers 

gevraagd. 

 

2. Ventilatievoorziening in aanbouw zijnde school (vragen van Dhr. Dekker, CDA) 

De heer Dekker stelt een vraag naar aanleiding van Corona over de aanbouw zijnde 

school in Avenhorn. Wethouder Bijman licht toe dat de scholen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de aanpassing van de ventilatievoorziening van het in aanbouw zijnde 

Kindcentrum in Avenhorn en de mogelijkheid om met de nieuwe kennis over corona-

maatregelen 100% verse (buiten)lucht in te voeren. De gemeente heeft daarin geen 

verantwoordelijkheid. 

 

3. Uitvoering motie woningbouw Hofland (vragen van dhr. Ursem, CDA) 

De heer Ursem vraagt naar de uitvoering van de motie ‘Woningbouw Hofland’ die in 

juli raadsbreed is aangenomen. Wethouder Van de Pol geeft aan dat het door 

verschillende oorzaken, zoals discussie over de plancapaciteit, niet is gelukt om in 

september een bestemmingswijziging gereed te hebben en dat er nog geen zicht is op 

de planning. 

 

2.04.02 Regionaal 

Burgemeester Bonsen. 

Vanwege de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen heeft het lokale 

corona crisisteam besloten het crisisberaad te intensiveren en wekelijks te 

vergaderen.  

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

 De PvdA/GL trekt de motie Vreemd aan de orde van de dag in over ‘Buitensport 

speeltuin Oeverdijk Scharwoude’. 

 

De VVD, WK, CDA, PvdA/GL en GBK dienen een motie Vreemd aan de orde van de 

dag in over ‘Veilige schoolroute vanuit de Buitenplaats’. 

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

De PvdA/GL dient een motie in over ‘Kandidaten project Tiny houses’’. 

De motie gaat door naar Het Besluit. 

2.06 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat. 

 

Aldus vastgesteld d.d. 2 november 2020        

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

 

 

Mevrouw mr. M. Bonsen-Lemmers  Mevrouw ir. R.M. Kiès    


