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BESLUITENLIJST 

 
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: 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, P.J.M. Bakker, J.T. Wijnker en  

mevrouw K. van der Gaast 

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

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

Pancras 

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:  -- 

    

 

 

 

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 22.30 uur 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01 Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland 

Noord 2020-2023. 

3.08.1 Motie vreemd aan de orde van de dag door VVD, WK, CDA, PvdA/GL en GBK: 

           ‘Veilige schoolroute vanuit de Buitenplaats’. 

3.08.2 Motie Vreemd aan de orde van de dag PvdA/GL: ‘Kandidaten project ‘Tiny 

           Houses’’. 

 

3.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer drie, de heer Dekker. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten d.d.7 september 2020  

 De raad stelt de besluitenlijst van 7 september ongewijzigd vast.  

 

3.05 Agendapunten 

3.05.01 Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester  

 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Burgemeester mw. mr. M.M. Bonsen-Lemmers voor de maximaal mogelijke 

duur van één jaar ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste, 

waardoor zij uiterlijk op 23 september 2021 haar werkelijke woonplaats in de 

gemeente Koggenland moet hebben. 

 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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3.06 Agendapunten toegevoegd ter vergadering 

3.06.01 Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord. 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De “Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland 

Noord 2020-2023“ vast te stellen. 

2. De “visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord, 

juli 2014” in te trekken.  

 

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 

 De motie vreemd VVD, WK, CDA, PvdA/GL en GBK ‘Veilige schoolroute vanuit de 

Buitenplaats’ wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (19-0). 

 

Dictum motie: 
1. Om in oktober/november 2020 een informatieavond te organiseren waarin de 

raad de analyse van het externe bureau krijgt toegelicht en betrokken wordt in 

het proces om te komen tot een ‘veilige schoolroute’ in De Goorn;  

2. Tijdens deze informatieavond ook de scenario’s bespreken voor het aanpassen 

van de twee kruisingen; De Leet-Singel / Zuidspierdijkerweg alsmede De Goorn / 

Zuidspierdijkerweg om te komen tot een ‘veilige schoolroute’ in De Goorn;  

3. De uitkomst van de informatieavond te delen met de direct omwonenden van de 

kruisingen en de bewoners van de Buitenplaats. 

 

De motie Vreemd PvdA/GL ‘Kandidaten project Tiny houses’ wordt  

in stemming gebracht en met twee stemmen ‘voor’ van de PvdA/GL verworpen (2-17). 

 

3.09 Afscheid mw. C.C. van Leijen-Spaansen en installatie van mw. T.E. Kuijper- van der 

Roest  

3.09.01 

 

 

 

 

3.09.02 

De burgemeester ontslaat mevrouw Van Leijen-Spaansen uit haar functie als raadslid, 

waarop de raad unaniem besluit overeenkomstig het voorstel: 

1. Mevrouw T.E. Kuijper – Van der Roest toe te laten tot lid van de gemeenteraad 

voor de fractie Welzijn Koggenland.  

 

Waarop afscheid wordt genomen van mevrouw Van Leijen en zij uit handen van de 

burgmeester Bonsen een Koninklijke Onderscheiding ontvangt vanwege haar 27 jaar 

lange inzet en betrokkenheid als lid van de gemeenteraad. 

 

3.10 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld op 2 november 2020, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

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


