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

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 en de heren W.P.J Bijman en J.J.A.S. Houtenbos   

Verhinderd: de heren W.A.J. Fakkeldij (VVD) en F. Scholtens (PvdA/GroenLinks) 

 

1.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 19:30 uur. 

De voorzitter stelt de presentielijst vast.  

Er nemen 18 raadsleden en 1 fractievertegenwoordiger deel aan de vergadering. 

 

Mededelingen 

Er is bericht van verhindering van de heren Fakkeldij (raadslid VVD) en Scholtens (fvw 

PvdA/GL) 

Aangegeven wordt dat de heer Fakkeldij deze vergadering nog afwezig zal zijn in verband 

met gezondheidsproblemen en hem wordt beterschap toegewenst. De heer Krijnen is iets 

verlaat, maar is rond 20.00 uur ook aanwezig. 

 

1.02 Vaststellen agenda en de behandellijst d.d. 13 september 2021  

 De voorzitter heeft de raad gewezen op het geheime karakter van het document onder 

agendapunt 1.03.06b (Bekrachtiging geheimhouding (document schets Tuindersweijde-Zuid 

fase 1) en de raad heeft aangegeven geen inhoudelijke behandeling -in beslotenheid- nodig 

te achten. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De behandellijst van 13 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

1.03 Agendapunten  

1.03.01  Transformatievisie jeugdzorg 2023 (PH Bijman) 

 

Voorgesteld is de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ vast te stellen. 

 

Door meerdere fracties is teruggeblikt op de voorgaande aanbesteding en de daarbij 

geconstateerde nadelige effecten en er wordt aandacht besteed aan de blijvende hoge 
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kosten voor Jeugdzorg. Ook de blijvende aandacht voor toezicht, en de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de stip op de horizon, 0 gevallen op een gesloten afdeling, is 

besproken en onderschreven. Gevraagd wordt de raad mee te nemen in het komende 

aanbestedingstraject (welke momenten - welke stappen) en de daarbij te maken keuzes.   

De portefeuillehouder heer Bijman geeft aan het doel van geen gesloten plaatsingen in 2030 

nog een grote uitdaging te vinden; er kan soms toch sprake zijn van een 

uitzonderingssituatie. Ook de ‘nabijheid’ bij de plaatsing stipt hij aan. Soms kan een plaatsing 

juist wat verder weg betere resultaten geven. Wat betreft het meenemen van de raad in het 

verdere traject geeft hij aan dat, nadat de visie breed is NHN is aangenomen, en wanneer de 

planning e.d. bekend is de raad daarover te informeren. Ook stelt hij een brede 

informatieavond voor. Na een kort debat over het nut van een dergelijke informatieavond 

geeft de heer Bijman aan dat het in zijn visie dan om een regionaal georganiseerde avond 

zou gaan.        

 

Toezeggingen: 

Door portefeuillehouder de heer Bijman is de volgende toezegging gedaan: Begin 2022 

wordt de raad geïnformeerd over de planning en de uitwerking van de Transformatievisie 

JeugdzorgPlus.  

Tevens is door de heer Bijman de toezegging gedaan zich in te zetten voor het in regionaal 

verband laten organiseren van een informatieavond in 2022.   

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.02 Concept beleidsplan 2022-2025 WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt’ (PH Bijman) 
 

Voorgesteld is: Een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan 2022-2025 van 

WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt!’ en daarbij het algemeen bestuur van WerkSaam 
Westfriesland te verzoeken om in het beleidsplan 2022-2025 op te nemen dat het bieden van 

het passend aanbod voor zorgcliënten in het kader van de Participatiewet in samenwerking 

met de gemeenten nog nader uitgewerkt wordt. 

 

Door de raad is waardering uitgesproken over het voorstel. Het beleidsplan geeft veel 

informatie en is ambitieus. Onder andere de menselijke maat, het serieus nemen van de 

inwoners en de realistische insteek worden benoemd. Er worden ondermeer vragen gesteld 

over de genoemde tegenprestatie en de financiële consequenties.   

Door portefeuillehouder de heer Bijman wordt onder dankzegging voor de positieve 

geluiden aangegeven dat wat betreft het passend aanbod en de te verwachten 

tegenprestatie de groep zorgcliënten een wat lastigere groep is. De kansen die door de 

krappe arbeidsmarkt nu voorliggen worden door WerkSaam goed benut. Hoe meer cliënten 

in een uitkeringssituatie zitten hoe beter zich dit financieel vertaald, maar vooral ook goed is 

voor de cliënten zelf. De raad zal via de beantwoording van de al gestelde technische vragen 

verder worden geïnformeerd over het aantal zorg cliënten, specifiek de gemeente 

Koggenland betreffend, dat aan het werk gaat.    

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.03 Nazomernotitie 2021  (PH J. Houtenbos/college) 
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Voor onderdelen betreffende de portefeuille van burgemeester mevrouw Bonsen neemt de 

heer J. Ursem als plaatsvervangend raadsvoorzitter het voorzitterschap waar. 

 

De voorzitter heeft aangegeven dat naar aanleiding van de technische vragen van de raad 

over de Nazomernotitie 2021 het raadsvoorstel en -besluit is aangepast. De raad beslist 

vanavond dan ook over het Raadsvoorstel en Raadsbesluit Nazomernotitie 2021 aangepast. 

 

De raad is voorgesteld:  

1. De Nazomernotitie 2021 vast te stellen. 

2. Het bijgestelde begrotingstekort over 2021 te verlagen van € 718.000 nadelig naar € 
285.000 nadelig en deze bijstelling te verrekenen met de reserve Begrotingsregulatie. 

3. De Begroting 2021 en het meerjarenperspectief conform de Nazomernotitie te wijzigen 

4. Kennis te nemen van het bijgestelde meerjarenperspectief 

5. De stelpost structurele middelen Jeugdzorg mee te nemen in de opstelling van de 

Begroting 2022 met een voordelig bedrag van:- € 703.000 over 2023, - € 643.000 over 2024 en 
€ 572.000 over 2025 

 

Onder dankzegging voor het verrichte werk, ook voor de aanpassing van de stukken, is de 

raad over het algemeen positief gestemd over de (Na)zomernotitie. De noodzaak tot 

aanpassing van de eerder opgestelde stukken voor wat betreft het onderdeel nieuw beleid en 

de grotere bedragen voor DoeTeams worden geheel onderschreven. De (na)zomernotitie is 

enkel en alleen bedoeld voor lopend beleid en er wordt uitgekeken naar de aangekondigde 

raadsvoorstellen voor nieuw beleid zoals voor de DoeTeams e.d.  

Er zijn vanuit de fracties onder andere vragen gesteld over het kwaliteitsniveau van het 

openbaar groen, de hulp van inwoners bij onkruidbestrijding en een eventuele voortzetting 

daarvan, het weer opstarten van de Dorpsgesprekken, de hoge kosten op het gebied van 

Jeugdzorg voor een bepaald gezin en een ruimer participatiebeleid met 

sturingsmogelijkheden voor de raad. Vanuit de PvdA/GL is door mevrouw Rietveld ook 

aandacht gevraagd voor verduurzaming van het eigen Woningbedrijf. Net als de VVD ziet zij 

graag een versnelling in de woningbouw en stelt zij voor om bij het bouwen van meer 

woningen ook buiten de kaders te denken (zoals boerenland voor starterswoningen).   

 

Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft aan dat met deze nazomernotitie een actueel 

beeld wordt gegeven van de huidige stand van zaken, dus de mee- en tegenvallers komen 

aan de orde. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten van jeugdzorg voor het gezin opgenomen. Op 

basis van de huidige informatie wordt er bijgesteld. Hij geeft aan dat er is geluisterd naar de 

Auditcommissie (naar aanleiding van gestelde technische vragen) en het raadsvoorstel is 

aangepast; nieuw beleid hoort niet in de nazomernotitie opgenomen te worden. Op vragen 

van WK over de bezwaarprocedures WOZ en de rol van ‘no cure no pay’ bureaus geeft hij aan 

dat getracht wordt met grote bezwaarmakers om de tafel te gaan om zo snel tot een 

oplossing te komen. Hij wijst ook op de kosten van nieuwe taxaties in relatie tot de beperkte 

opbrengst van een mogelijke verlaging. De inwoners zullen voorts ook volgend jaar weer 

worden betrokken bij het groenonderhoud; er wordt net als eerder 40.0000 euro voor 

openbaar groen extra uitgetrokken. Meer wensen kunnen bij de begroting worden geuit. 

Met de duurzaamheid bij het Woningbedrijf zal in het eerste kwartaal van 2022 aan de slag 

worden gegaan.   

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen uit haar waardering voor de DoeTeams. De 

doorontwikkeling betreffende de participatie, hoe kunnen we deze participatie - waarvan 
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deze DoeTeams en de dorpsgesprekken deel uit maken- verder brengen, wordt voor de 

raadswisseling duidelijk. Voor de DoeTeams is de initiële pot vanuit Vitaal Platteland eindig 

en een verder verankering in de organisatie zijn onderwerp van bespreking; hoe ga je met 

grote initiatieven en uitgaven om. Volgens de heer Klok (GBK) zou in het raadsbesluit van 20 

december 2016 zijn bepaald dat er jaarlijks 300.000 euro daaraan wordt gelabeld.    

Mevrouw Bonsen geeft aan dat de participatie meer is dan een dorpsgesprek; deze 

mogelijkheden komen in dat raadsvoorstel Participatie aan de orde. Volgens de heer Bijman  

(CDA) is er nu nog 815.000 euro in deze pot en zijn er enkel nog ideeën voorgelegd. Het CDA 

wil ook als raad meer het gesprek aan met inwoners, meer feeling met wat er speelt.  

Volgens mevrouw Bonsen is het een eindig bedrag en moet het ‘hoe en welk budget’ 
duidelijk zijn.  

Portefeuillehouder de heer Bijman geeft allereerst aan dat de beantwoording van de 

schriftelijke vragen over De Droomgaard volgt. Naar aanleiding van het negatieve 

krantenbericht meldt hij dat er veel energie uitgaat naar De Droomgaard en de 

verbeterpunten. De besturen zijn er druk mee bezig. De oplevering van de gymzalen had 

eerst wat vertraging maar dat is nu ook opgelost. Op vragen van de heer Krijnen (VVD) of er 

bij De Droomgaard uitbreiding nodig is geeft de heer Bijman aan dat daar nog geen zicht op 

is. Bij de bespreking van het IHP waar De Droomgaard onderdeel van uitmaakt, komen de 

voorstellen.  Wat betreft de financiële risico’s voor het jeugdzorg gezin geeft hij aan dat er 

nogal wat financiële gevolgen zijn voor de gemeente. Er wordt gezocht naar financiële 

compensatie, dit is nog niet duidelijk, maar zijn verwachting is niet erg positief.  

Portefeuillehouder mevrouw van Dolder tot slot geeft aan dat de versnelling van de 

woningbouw al dit jaar aan de orde is; er wordt al ingezet op 200 woningen per jaar. In 2030 

gaat het dan om 1900 woningen, ook betaalbare. Knelpunt is de behoefteraming door de 

provincie, wat veel energie kost. Bijvoorbeeld bij Dubbelspoor was de provincie ook van 

mening dat het om buitenstedelijk gebied gaat; dit is uiteindelijk wel gelukt. Volgens 

mevrouw Van Dolder zijn er goede afspraken gemaakt met de provincie en zijn er 

vorderingen in de medewerking bij woningbouwplannen. Op de vraag van de heer Klok naar 

een bevestiging hiervan wordt toegezegd hierover een memo te sturen.     

 

Toezeggingen: 

-Door portefeuillehouder mevrouw Bonsen is de toezegging gedaan dat de raad voor het 

einde van het jaar een voorstel krijgt inzake de Participatie (met o.a. als onderdelen 

Doeteams en Dorpsgesprekken) en hoe dit financieel georganiseerd kan worden.  

-Door portefeuillehouder mevrouw Van Dolder is de volgende toezegging gedaan: De raad 

wordt in een memo overzichtelijk geïnformeerd over de -uit de gesprekken tussen 

portefeuillehouder mevrouw van Dolder met de gedeputeerde- gemaakte vorderingen 

inzake de woningbouwplannen in Koggenland. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.04 Uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland (PH Van Dolder) 

 

De raad is voorgesteld: 

1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma energieneutraal Pact van Westfriesland; 

2. dekking van de onderdelen programmamanagement en communicatie mee te nemen in 

het capaciteitsonderzoek uitvoering Klimaatakkoord. 
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De raad is over het algemeen positief over het voorliggende voorstel om in 2050 

energieneutraal te zijn (in plaats van 2040, zoals de andere gemeenten voor ogen hebben). 

Aangegeven wordt dat het ambitieus is, sommige ambities wellicht te ambitieus, en dat de 

afstemming met anderen essentieel is. Er zijn vragen over de problemen met Liander en er 

wordt gewezen op de energiecrisis. GBK uit zorgen over het van het gas afhalen van de 

gebouwde omgeving en vraagt vooral te focussen op het isoleren van woningen, met het 

eigen woningbedrijf als goed voorbeeld. Er moet regie zijn op de gebouwde omgeving, 

iedereen moet mee kunnen komen. De heer Doodeman (PvdA/GL) benadrukt dat de 

regionale aanpak het beste is, daar liggen de kansen om energieneutraal te worden. Zijn 

partij feliciteert juist de gemeenten die al in 2040 energieneutraal willen zijn. Mevrouw 

Kuyper (WK) zegt dat WK zich kan vinden in het rustig in de pas lopen en goed meenemen 

van de bewoners onderschrijft. Het samen optrekken en delen van de kosten is belangrijk. 

 

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat het energieneutraal zijn in 2050 een 

steeds realistischer beeld lijkt te worden, ook qua financiën. Het uitvoeringsprogramma is 

realistisch, gaat met kleine stappen en wordt er op geld vanuit Den haag gewacht. 

Samenwerking is essentieel, ook voor het indienen van subsidie-aanvragen (LED-verlichting, 

deelauto’s). Dit is het derde grote stuk dat over dit onderwerp naar de raad komt; het is 

nodig dat de raad in samenhang een overzicht van de concrete plannen voor volgend jaar 

krijgt. Zij geeft aan dat zij het niet eens is met de PvdA/GL als het om handhaving van 

bedrijven gaat; als er op een bepaald onderdeel niet verduurzaamd kán worden (door 

leverancier Liander) behoren zij niet op een ander onderdeel gedwongen te worden wel te 

verduurzamen; dit mag niet losgekoppeld worden anders komen zij voor te hoge kosten te 

staan.  

 

Toezegging: 

Door portefeuillehouder mevrouw Van Dolder is de volgende toezegging gedaan: De raad 

wordt in 2022 op een overzichtelijke wijze geïnformeerd over de concrete 

acties/doelstellingen, die op het gebied van de energietransitie staan gepland (uit 

verschillende plannen/programma’s). 
 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.05 Vaststellen Bestemmingsplan Dubbelspoor-Hofland, Obdam (ph Van Dolder) 

 

De raad is voorgesteld: 

1. het bestemmingsplan 'Obdam, Dubbelspoor-Hofland' zoals bepaald in de digitale 

bestandenset NL.IMRO.1598.BPHLDspoor-va01 ongewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, 

omdat de kosten die gepaard gaan met het opstellen en voorbereiden van dit plan verzekerd 

zijn middels de GREX Hofland (2005) en de aanpassing van het resultaat op voorgenoemde 

GREX middels het raadsbesluit van 7 juni 2021. 

 

Vanuit de fracties is aangegeven dat men verheugd is dat dit bestemmingsplan wordt 

vastgesteld en wordt gewezen op de motie die hiervoor is aangenomen. Er zijn ook  

opmerkingen gemaakt over het niet toegestaan zijn van het verlenen van voorrang aan de 

eigen inwoners.   
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Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan blij te zijn met het feit dat er geen 

zienswijzen zijn ingediend waardoor dit plan nu al kan worden vastgesteld. Inderdaad kan bij 

het zelf ontwikkelen van woningen helaas geen voorrang aan eigen inwoners worden 

gegeven. Voor de marktuitvraag zal o.a. de snelheid van bouwen, naast de betaalbaarheid 

van de woningen, een voorwaarde zijn.   

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.06a Bekrachtiging geheimhouding document schets Tuindersweijde-Zuid fase 1 (ph Van Dolder) 

 

De raad is voorgesteld:  

De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor het bijgevoegd document. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.06b Voorontwerp bestemmingsplan Tuindersweijde-Zuid deel 1 (ph Van Dolder) 

 

De raad is voorgesteld:  

1. In te stemmen met het voorontwerp Bestemmingsplan Tuindersweijde-Zuid deel 1 

2. Het voorontwerp-bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak 

3. In te stemmen met de aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning voor een 

ontsluitingsweg ten behoeve van het bouwverkeer vanaf de parallelweg langs Braken. 

 

Vanuit de raad wordt aangegeven lang op dit voorstel te hebben gewacht. Er wordt door de 

heer Ursem (CDA) gevraagd naar een versnelling in het aantal te bouwen woningen. Nu 

worden er tot 2035 335 woningen gebouwd, maar gelet op de achterstand in deze kern is de 

wens 720 woningen te gaan bouwen. Verder vraagt hij een natuurspeelplaats voor kinderen 

in te richten. De verkeersafwikkeling in deel 1 is goed geregeld; het bouwverkeer zou indien 

de extra bouwroute niet mogelijk blijkt ook via de bestaande routes kunnen plaatsvinden.  

Tot slot vraagt de heer Ursem de portefeuillehouder opnieuw met de provincie te gaan 

praten over de randweg nu niet al het budget daarvoor is gebruikt. Dan kunnen er nog meer 

woningen worden ontsloten. De andere fracties onderschrijven deze wensen. Er zijn ook nog 

vragen gesteld over een goede, veilige fietsroute en zijn de slimme lantaarnpalen/laadpunten 

aangekaart. De VVD heeft nog aandacht gevraagd voor een prioriteit bij starterswoningen en 

kleine woningen en het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht.   

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder bedankt allereerst allen die hard aan dit plan, na 

het aanbrengen van de knip, hebben gewerkt. Zij geeft vervolgens aan dat er al sprake is van 

een versnelling in het aantal te bouwen woningen. Er moet gefaseerd worden gebouwd, juist 

ook om het op die manier rustig aan de Koggenlanders te kunnen aanbieden. Zij wil zich wel 

inspannen om binnen de grenzen van het haalbare daarin nog iets op te schalen. Verder 

geeft zij aan dat er ruimte kan worden gereserveerd voor een natuurspeelplaats. 

Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft aan dat inzake de Randweg -als een verkapte 

oproep tot het indienen van amendementen- dit kan worden meegegeven aan de partijen in 

de Provinciale Staten. Er komt ook budget voor experimenten voor de slimme laadpalen. De 

natuurspeelplaats zal in samenspraak met bewoners maar vooral ook met kinderen gaan. Tot 

slot geeft hij aan dat de veiligheid van fietsers en voetgangers prioritiet hebben bij de 

uitwerking van het plan en dit zal dan ook worden meegenomen. Op welke manier dat gaat 

plaatsvinden, daarmee komt hij naar de raad terug.     
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Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

Toezeggingen: 

Door portefeuillehouder mevrouw Van Dolder is (in reactie op de vraag van het CDA naar een 

verdubbeling in de oplevering van woningen naar 720) toegezegd zich te zullen inspannen 

om, binnen de grenzen van het haalbare, nog te versnellen in de woningbouw/aantal te 

bouwen woningen.  

Door portefeuillehouder mevrouw Van Dolder is ook de volgende toezegging gedaan: Bij de 

verdere ontwikkeling van het plan Tuindersweijde zal ruimte worden gereserveerd voor een 

natuurspeelplaats; dit wordt verder gespecificeerd (hoe/waar) in samenspraak met de 

omgeving (bewoners en in het bijzonder kinderen).        

 

1.04 Actualiteiten  
Lokaal vanuit de raad 

 

De volgende actualiteitsvragen zijn besproken:  

 

1. Door mevrouw Van Kampen (GBK) is de actualiteitsvraag gesteld over hulp aan 

digitaal niet sterke burgers bij het installeren van de corona-app, de digid aanvraag en 

uitprinten van papieren toegangsbewijs. Samengevat: In verschillende plaatsen in Nederland 

worden mensen die digitaal niet sterk zijn geholpen met installeren van de Corona check app, 

het uitprinten van een papieren coronatoegangsbewijs en het aanvragen van een DigiD. Is 

gemeente Koggenland ook al actief met het verlenen van deze hulp? 

Burgemeester mevrouw Bonsen geeft aan dat er contact is met de formulierenbrigade bij de 

bibliotheek. Zij zijn geïnformeerd en geïnstrueerd, net als de horeca en de afdeling 

Burgerzaken en communicatie bij de gemeente. De burgemeester wijst ook op het hulp 

vragen  aan mensen in de directe omgeving, die wel digitaal wat sterker zijn.  

 

2. Door de heer Krijnen (VVD) zijn vragen gesteld over de noodkreet van patiëntenstop 

bij de huisartsenpraktijk De Goorn:  Samengevat: Vanaf deze maand kunnen nieuwe 

patiënten (die naar De Goorn verhuisd zijn) zich niet meer inschrijven bij de 

huisartsenpraktijk De Goorn en zijn gedwongen zich in te schrijven bij een andere huisarts of 

te blijven bij de huisarts waar ze zijn ingeschreven in hun oude woonplaats. 1. Welke 

oplossing gaat het college bieden aan nieuwe inwoners van De Goorn die zich willen 

inschrijven bij een huisarts? 2. Welke oplossing gaat het college bieden aan bestaande 

inwoners die (om welke reden dan ook) willen veranderen van huisarts en geconfronteerd 

worden met de patiëntenstop? 3. Waarom heeft het college sinds maart 2021 nog niet actief 

gehandeld op het voorstel van deze huisartsenpraktijk voor uitbreiding van hun praktijk 

hetgeen het capaciteitsprobleem oplost. 4. Waarom is de mogelijkheid van het betrekken van 

het pand van de bibliotheek en verhuizing  van de bibliotheek naar de niet gebruikte ruimte 

in het gemeentehuis nog niet samen met de huisartsenpraktijk uitgewerkt en als mogelijke 

oplossing voor het capaciteitsprobleem van de huisartsenpraktijk aan de raad voorgelegd? 

De portefeuillehouder de heer Bijman heeft als volgt op de gestelde vragen geantwoord. De 

gemeente is actief bezig met de huisartsenzorg in de gemeente. Alleen in De Goorn is 

momenteel sprake van krapte, bij de andere huisartsen is nog wel ruimte voor patiënten. De 

HOED zou de capaciteitskwestie helemaal oplossen. De heer Bijman wijst op het gegeven dat 

de huisarts verantwoordelijk is voor de huisvesting, als ondernemer. Er zijn vele partijen 
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betrokken bij deze kwestie van de huisvesting, ook de bibliotheek; men is er mee bezig. Hij 

wijst ook op de huisarts in Spierdijk die ook een groot deel van zijn patiënten niet uit 

Spierdijk zelf heeft. De mogelijke oplossingen die de portefeuillehouder ook al aan deze 

huisarts heeft aangedragen zijn niet gevolgd; het blijft de verantwoordelijkheid van de 

ondernemer zelf.     

 

Actualiteiten vanuit het college  

 

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen deelt de raad mee dat er vorige week op 8 basisscholen 

in groep 7 een kinderraadslid gekozen voor de kinderraad (op 13 oktober in de raadszaal 

geïnstalleerd), uit wiens midden de kinderburgemeester wordt gekozen. De bijeenkomst 

wordt gebruikt om de ideeën op te halen wat er bij hen leeft en wat zij denken wat nodig is 

om hun leefomgeving toekomstig bestendig te naken en waar zij graag deel van uitmaken.     

 
 

Regionaal 

 

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 23.05 uur. 
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