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AANWEZIG VVD: de heren W.A.J. Fakkeldij, B.H. Krijnen, J.W. Schilder, J.J. Stroomer, T.T.P. Ursem en 

J. van der Noordaa, mevrouw A. Dol 

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

Gemeente Belangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker, mevrouw A.M.C. van 

Kampen, de heer A. Schipper

PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heren F.P.C Doodeman en F. Scholtens

Welzijn Koggenland: mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras en mevrouw T.E. Kuijper-Van der 

Roest

VOORZITTER mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers

GRIFFIER mevrouw E.M.L. Marijnissen

PORTEFEUILLE-

HOUDERS

mevrouw A.R. van Dolder, de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S Houtenbos  

VERHINDERD mevrouw K. van der Gaast (GBK)               

1.01 Opening

De voorzitter opent de digitale vergadering van Het Debat om 20.00 uur

De voorzitter stelt de presentielijst vast. Mevrouw K. Van der Gaast van Gemeente Belangen 

Koggenland heeft afbericht gegeven.

Er nemen 18 raadsleden en 3 fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering.

1.02 Vaststellen agenda en de behandellijst d.d. 12 april en 19 april 2021 

Er is een amendement aangekondigd, deze wordt behandeld bij het agendapunt 1.03.02. 

De agenda wordt verder conform vastgesteld.

De behandellijst van 12 april 2021 en 19 april 2021 wordt overeenkomstig vastgesteld.

1.03 Agendapunten 

 

1.03.01a Verordening Jeugdhulp 2021 

Door de verschillende fracties zijn nog (aanvullende) vragen gesteld en zo mogelijk door 

wethouder Bijman beantwoord. Zo zijn er vragen gesteld inzake de grip op de uitgaven in dit 

dossier en de mate van kostenbesparing door de aanpassingen in de Verordening. Ook de 

relatie met het Resultaat Gericht Werken, de resultaten daarvan tot op heden en de evaluatie 

daarvan was onderwerp van debat. Net als de begrijpelijkheid van de tekst over de 

aanpassingen van de Verordening. Er wordt blijk gegeven van grote betrokkenheid bij dit 

onderwerp.

Nu er nog een gemis aan informatie wordt ervaren is het verzoek gedaan tot het organiseren 

van een moment om meer informatie over deze belangrijke kwestie te verkrijgen en uit te 

wisselen alvorens er al een besluit wordt genomen. De vragen die hierover zijn gesteld 

kunnen dan worden meegenomen.

Wethouder Bijman onderschrijft de betrokkenheid van de raad bij dit dossier en benadrukt 

dat de aanpassingen vooral technisch van aard zijn en geen beleidswijzigingen inhouden. Hij 

stemt mede gezien de gestelde vragen in met het verzoek tot het plannen van een 

informatieavond.     

Het Reglement van Orde bepaalt dat alleen bij unanimiteit een voorstel dezelfde avond kan 
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worden doorgezet naar Het Besluit. Bij een meerderheid van stemmen wordt het voorstel 

doorgezet naar een volgend Het Besluit. Na een ronde langs de fracties is door de voorzitter 

geconcludeerd dat er geen unanimiteit bestaat inzake het doorzetten van het raadsvoorstel 

naar Het Besluit. De Verordening Jeugdhulp 2021 wordt in navolging hiervan derhalve (nog) 

niet doorgezet naar Het Besluit, in afwachting van een nog in te plannen informatieavond. 

In het presidium wordt de verdere planning daarvan en daaropvolgende besluitvorming door 

de raad besproken. 

Het voorstel gaat niet door naar Het Besluit deze avond.

1.03.01b Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2021

Er zijn een paar korte vragen gesteld over de o.a. de financiële gevolgen en de keuze voor 

het goedkoopste adequate zorg in relatie tot de kwaliteit. Vanuit de fracties is aangegeven 

dat het voorstel ter vaststelling door kan naar Het Besluit.

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

1.03.02 Vervolgonderzoek energiebedrijf en businesscase zonneweide Jaagweg

Er is raadsbreed een amendement aangekondigd over het houden van een bijeenkomst voor 

de raad ten behoeve van input vanuit de raad op de onderzoeksvragen alvorens de opdracht 

wordt verstrekt. 

Door mevrouw Te Winkel wordt eerst een toelichting op het amendement gegeven. 

De overige fracties geven aan het amendement mede te hebben ingediend en derhalve deze 

steunen. Ook zij wensen betrokken te zijn bij het opstellen van de onderzoeksvragen en 

willen graag hun input en onderzoeksrichtingen daarop meegeven. Daarbij worden onder 

meer de volgende punten genoemd: de financiële gevolgen, de erfpacht, het draagvlak en 

participatie, het tijdspad voor de besluitvormingsstappen, bredere uitwerking van de 

businesscase, effecten op de begroting, de ontsluiting op het netwerk, de subsidie, het 

maatschappelijke component en rendement. 

Volgens wethouder Van Dolder zijn er terechte en goede vragen gesteld en kan zij het 

ingediende amendement ook onderschrijven. De beantwoording van de vragen door GBK 

gesteld zullen schriftelijk worden beantwoord.       

Toezeggingen (pfh. Van Dolder): 

I. Voor het onderdeel ‘Stimuleren zon op dak’ volgt er een uitwerking op het plan inzake het 

Duurzaamheidsfonds en deze wordt vlak voor of na het zomerreces aan de raad aangeboden

II. Voor het onderdeel ‘verder ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg’:

- zal nader juridisch advies worden ingewonnen inzake het (eerder) omzetten van de 

bestemming van het plangebied. 

- worden de besluitvormingsstukken van Twenterand -ter voorbeeld voor het voorliggende 

traject- aan de raad gezonden.

Wethouder Van Houten1 geeft nog aan dat er budget is voor het juridisch onderzoek zoals 
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Aldus vastgesteld d.d. 7 juni 2021

De voorzitter, De griffier,

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen

1 Van Houten moet zijn: Houtenbos

toegezegd. Hij geeft in reactie op vragen over zijn kijk op de businesscase voor het 

ontwikkelen van een zonneweide aan dat hij ook de potentie hiervan ziet.

1.04 Actualiteiten

Er zijn geen actualiteitsvragen gesteld dan wel mededelingen gedaan. 

Regionaal

Geen mededelingen. 

1.05 Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag

Er zijn geen moties ingebracht of aangekondigd.

1.06 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 22.00 uur.

  


