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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
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 K. van der Gaast
mevrouw A.M.C. van Kampen, de heer A. Schipper
PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heer F.P.C Doodeman
Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper-Van der Roest
mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
mevrouw E.M.L. Marijnissen
mevrouw A.R. van Dolder, de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S Houtenbos

HOUDERS
VERHINDERD

PvdA/GroenLinks: de heer F. Scholtens

1.01

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering van Het Debat om 20.00 uur
De voorzitter stelt de presentielijst vast.
Er nemen 19 raadsleden en 2 fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering. De heer
Scholtens PvdA/GL is niet aanwezig.

1.02

Vaststellen agenda en de behandellijst d.d. 8 maart 2021
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging:
Bij agendapunt 1.05 wordt de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag van VVD,
CDA, Welzijn Koggenland, GBK en PvdA/GL over ‘Vaart in de doorvaarbaarheid!’ toegevoegd.

1.03
1.03.01

Behandellijst van 8 maart 2021:
De behandellijst d.d. 8 maart 2021 wordt overeenkomstig vastgesteld.
Agendapunten
Krediet voor ontwikkeling plan de Tuinen deel 2
Toezeggingen portefeuillehouder Van Dolder:
 In het vervolgtraject de Tuinen deel 2 -bij de aanbesteding- bestaat een inspanningsverplichting voor de wethouder om maximaal 5% kostenbesparing door te voeren. De
mogelijke opbrengst zal worden ingezet voor initiatieven in de gemeente, zoals bijvoorbeeld
een dorpsbos.
 In het vervolgtraject Tuinen deel 2 is aandacht voor klimaat-adaptieve maatregelen.
 Naar aanleiding van geuite zorgen inzake doorverkoop met winst van de woningen wordt
nagegaan hoe hiertoe in de contracten een zelfbewoningsplicht en/of antispeculatie-beding
kan worden opgenomen.

1.04

Het voorstel gaat door naar het Besluit.
Actualiteiten
Lokaal vanuit de raad: de vraag van mevrouw Te Winkel over het hacken bij De Som is gelet op
het niet voldoen aan het tijdig indienen niet inhoudelijk behandeld. Zij kan de vraag alsnog
schriftelijk indienen.
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Actualiteiten vanuit het college:
Portefeuillehouder Van Dolder heeft 2 mededelingen.
-Braken 10: Zij deelt als eerste mee dat er een prettig tweede gesprek heeft plaatsgehad met
de heer en mevrouw Stuijt inzake de opties voor bedrijfsbeëindiging Braken 10. Er worden nu
concrete vervolgstappen gezet; het voorstel wordt nader geconcretiseerd. Ook alle opties voor
de ontsluiting worden (conform de motie vreemd) door deskundigen bekeken.
-Woningverdeling: Met betrekking tot de toewijzing van kavels is de verzochte informatie
ontvangen en de bewijzen zijn binnen voor de check. De notaris heeft reeds 24 woningen
toegewezen. Er zal een evaluatie gaan plaatsvinden waaruit leermomenten naar voren komen.
De berichtgeving in het NHnieuws inzake de omgevingsvergunningen die ‘in de koelkast
zouden staan’ is onjuist. Het normale traject wordt gevolgd.
Op de vraag van de heer Bijman over de hoogte van de m2 prijs van de kavel en of dit van
invloed is geweest op het terugtrekken van geïnteresseerden, heeft portefeuillehouder Van
Dolder aangegeven dat de reden voor het terugtrekken onbekend is. De m2 prijs wordt nader
uitgezocht, dit wordt teruggekoppeld aan de heer Bijman.
Portefeuillehouder Bijman heeft 2 mededelingen:
-Zienswijzen GR’s: Aankondiging van de zienswijzen voor de Gemeenschappelijke regelingen.
De zienswijzen voor de Gemeenschappelijke regelingen worden weer zoals gebruikelijk aan de
raad voorgelegd.
-Nieuwe Wet Inburgering: Er wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de nieuwe wet
Inburgering; Het college is dit momenteel aan het voorbereiden.
Regionaal 1.05

Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag
Er is een motie ingebracht door de VVD, CDA, Welzijn Koggenland, GBK en PvdA/GL over
‘Vaart in de doorvaarbaarheid!’. De motie wordt toegelicht door de heer Krijnen (VVD) en de
heer Nooij (CDA).
Volgens portefeuillehouder Van Dolder is de motie sympathiek, echter de gestelde termijn van
raadsbehandeling op 7 juni is niet haalbaar. Voorgesteld wordt om hier de raadsvergadering
van 5 juli te noemen. De motie wordt hierop aangepast.
De aangepaste motie (tekstaanpassing: 7 juni wordt vervangen door 5 juli) gaat door naar Het
Besluit.

1.06

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 21.00 uur.

Aldus vastgesteld d.d. 10 mei 2021
De voorzitter,

De griffier,

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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