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BESLUITENLIJST
Raad
Datum: 7 september 2020
Aanwezig:

VVD: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.A.J. Fakkeldij, B.H. Krijnen,
J.W. Schilder en T.T.P. Ursem
CDA: de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij 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 WinkelPancras
Voorzitter:
de heer J. Franx
Griffier:
mevrouw ir. R.M. Kiès
Portefeuillehouders: mevrouw C. van de Pol en de heer W.P.J. Bijman
Verhinderd:
De heren J.J. Stroomer (VVD) en J.P.A.J. Ursem (CDA)
3.01

Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat er bericht van verhindering is van
de heren J.J. Stroomer (VVD) en J.P.A.J. Ursem (CDA).
Tijdens de vergadering worden de RIVM maatregelen gevolgd.

3.02

Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda vast met de volgende wijzigingen/aanvullingen:
3.01.06 Bestemmingsplan uitbreiding Nijverheidsterrein
3.06.01 Wensen en bedenkingen concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland
Noord (RES NHN) + amendement.
3.08 Motie Vreemd aan de orde van de dag van de PvdA/GL over opvang
vluchtelingkinderen.
GBK trekt de motie Vreemd aan de orde van de dag over Sterk dagelijks bestuur in.

3.02.01

Aanwijzing griffier mevrouw ir. R.M. Kiès
De stemcommissie bestaat uit mevrouw J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL) en de heren
W.A.J. Fakkeldij (VVD) en P.J.M. Bakker (CDA).
Er heeft een schriftelijke stemming plaats gevonden, waarop de stemcommissie het
aantal voor- en tegenstemmen meedeelt: 17 voor, 0 tegen.
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Mevrouw ir. Reinette M. Kiès met ingang van heden aan te wijzen als Griffier van
de gemeente Koggenland;
2. De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de werkgeverscommissie
en mevrouw Kiès en zijn vastgelegd in de detacheringsovereenkomst, hierbij van
toepassing te verklaren.
Mevrouw Kiès legt de verklaring en belofte af.

3.03

Loting volgorde hoofdelijke stemming
Er heeft geen hoofdelijke stemming plaatsgevonden.

3.04

Vaststellen besluitenlijsten d.d.7 september 2020
De raad stelt de besluitenlijst van 7 september 2020 ongewijzigd vast.

3.05
3.05.01

AGENDAPUNTEN
Arbeidsovereenkomst met griffiemedewerker mevrouw J.E. Appelman
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Mevrouw J.E. Appelman per 1 september 2020 een arbeidsovereenkomst aan te
bieden als Griffiemedewerker op de griffie van de gemeente Koggenland;
2. De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de werkgeverscommissie
en mevrouw Appelman in het arbeidsvoorwaardengesprek, en het
personeelshandboek van de gemeente Koggenland hierbij van toepassing te
verklaren op de arbeidsovereenkomst

3.05.02

Benoeming fractievertegenwoordiger voor PvdA/GL; de heer F.P.C. Doodeman
Hedenmiddag heeft het onderzoek naar de geloofsbrieven van de heer Doodeman
plaatsgevonden. De commissie Onderzoek geloofsbrieven bestond uit de dames
M.A.C. te Winkel-Pancras (WK), K. van der Gaast (GBK) en de heer Fakkeldij (VVD). De
voorzitter van de Commissie verklaart dat deze geen beletsel ziet om de heer
Doodeman toe te laten als fractievertegenwoordiger van PvdA/GL.
De raad besluit daarop unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. De heer F.P.C. Doodeman te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor
PvdA/GL
De heer F.P.C. Doodeman legt de verklaring en belofte af.

3.05.03

Eenmalige bijdrage onderhoud Grosthuizerschool
Stemverklaringen:
 De heer Schilder spreekt de tevredenheid van de fractie van de VVD met het
voorstel uit en ziet het als onderdeel van de uitvoering van de wens van deze
raad om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken.
 Mevrouw van Leijen spreekt uit dat de WK het voorstel van harte steunt en de
school de stabiliteit, die tot medio 2023 is verzekerd, gunt.
De raad besluit daarop unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Stichting Allure een eenmalige bijdrage te verstrekken voor de noodzakelijke
onderhoudskosten voor het open houden van de Grosthuizerschool tot medio
2023;
2. Dit bedrag op grond van het onderzoek van de afdeling Wonen en Ondernemen
te bepalen op € 35.000 (excl. btw);
3. In te stemmen om dit bedrag te voldoen van uit de reserve ‘Vitaal Platteland’.

3.05.04
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Aanvullend budget inhuur griffie
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met de extra kosten in 2020 ad € 45.000 voor de inhuur op de
Griffie, en deze kosten te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de
Algemene Reserve;
2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

3.06
3.06.01

Agendapunten onder voorbehoud
Bestemmingsplan uitbreiding Nijverheidsterrein
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Het bestemmingsplan 'Uitbreiding Nijverheidsterrein' met de identificatie
NL.IMRO.1598.BPBTUitbrNijver-va01 vast te stellen;
2. Geen Exploitatieplan als bedoeld in de Grondexploitatiewet vast te stellen.

3.06.02

Wensen en bedenkingen concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord
(RES NHN)
Stemverklaring
 Mevrouw Borgers verklaart dat PvdA/GL tegen het amendement is, omdat de
fractie van mening is dat Koggeland zich niet kan en mag onttrekken aan de
West-Friese opgave om 2,4 Twh te leveren.
Het amendement van VVD, CDA, WK, GBK met wensen en bedenkingen wordt in
stemming gebracht en aangenomen met 15 voor (VVD, CDA, WK, GBK) en 2 tegen
(PvdA/GL).
Dictum aangenomen amendement
De volgende wensen en bedenkingen mee te geven aan de concept-RES NHN:
1.

Het bod van de RES NHN te zetten op 2,2 TWh, het huidige aantal TWh aan duurzame energie
(zon en wind op land);

2.

Daar bovenop samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere
belanghebbenden te zoeken naar locaties waar draagvlak is het plaatsen van windmolens en/of
zonnepanelen;

3.

Maximaal in te zetten op zonne-energie op dak, geen zonne-energie op agrarische grond;

4.

De 600 meter grens voor windmolens en -turbines als minimale afstand tot woningen te
handhaven;

5.

Het inzetten op het besparen van energie, woningisolatie en lokale initiatieven van inwoners.

6.

De komende jaren focus te leggen op het onderzoeken van alternatieve vormen van (duurzame)
energie;

7.

Het initiatief tot oprichting van een Westfries Energiebedrijf te betrekken bij de RES NHN;

8.

Mogelijke zoeklocaties voor zonneparken te toetsen aan het op 25 mei 2020 vastgestelde
toetsingskader voor zonne-energie;

Het raadsvoorstel inclusief het aangenomen amendement wordt in stemming
gebracht en vastgesteld met 15 voor (VVD, CDA, WK, GBK) en 2 tegen (PvdA/GL).

< het besluit is de tekst van het amendement; zie dictum>
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 van PvdA/GL: Koggenland voor opvang vluchtelingkinderen wordt in
stemming gebracht en verworpen met 2 (PvdA/GL) voor en 15 tegen (VVD, CDA, WK,
GBK).

3.09

Sluiting
Mevrouw van Leijen spreekt namens de raad de voorzitter toe en dank hem voor zijn
inzet als waarnemend burgemeester voor Koggenland.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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Aldus vastgesteld op 5 oktober 2020,
De voorzitter

De griffier

Mw. mr. M.M. Bonsen-Lemmers

mw. ir. R.M. Kies
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