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Behandellijst Het Debat
Raad
Datum: 8 maart 2021

Aanwezig:

VVD: de heren B.H. Krijnen, W.A.J. Fakkeldij, J. van der Noordaa, 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, M.T.J. Groot, en
mevrouw M.C.A. Sjerps
Gemeente Belangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en de dames
K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen
PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heren F.P.C. Doodeman en F.
Scholtens
Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper – van der
Roest
Voorzitter:
mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers
Griffier:
de heer H.J. Hogendoorn
Portefeuillehouders: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
Verhinderd:
mevrouw A.E.J. Gebe-Dol (VVD)
1.01

Opening
De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.00 uur en heet de
aanwezigen welkom. De vergadering vindt geheel digitaal plaats.
De voorzitter stelt de presentielijst vast. Er nemen 18 raadsleden en 3
fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering.

1.02

Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 1 februari 2021
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen;
 Bij agendapunt 1.03.01 (Kadervisie Koggenland) wordt de aangekondigde
motie van PvdA/GL en GBK over behoud huurwoningen in kleine kernen
toegevoegd
 De motie vreemd aan de orde van de dag over ontsluiting Tuindersweijde
van CDA, VVD, WK, PvdA/GL en GBK wordt geagendeerd onder 1.05
De behandellijst d.d. 1 februari 2021 wordt overeenkomstig vastgesteld.

1.03
1.03.01

Agendapunten
Vaststellen Kadervisie Koggenland
PvdA/GL en GBK dienen een motie in over het behoud huurwoningen in kleine
kernen.

1.03.02

1.04
1.04.01

Het voorstel en de motie gaan door naar Het Besluit.
Vaststellen keuze strategie ruimtelijke adaptatie
Het voorstel gaat door naar Het Besluit.
Actualiteiten
Lokaal
 De vragen van dhr. Nooij over de steun voor de culturele sector en
muziekverenigingen worden door portefeuillehouder Bonsen-Lemmers
beantwoord

Portefeuillehouder Bijman heeft de volgende mededeling:
 Er is een hoge werkdruk bij de afdeling Welzijn & Zorg mede veroorzaakt door
de toename in het aantal aanvragen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van
wettelijke termijnen, wachtlijsten en hoger ziekteverzuim. Bij de
ombuigingsvoorstellen zal een voorstel meekomen voor de uitbreiding van de
formatie van het zorgteam. Op dit moment is er inhuur van personeel om de
grootste nood te lenigen.

1.04.02
1.05

Portefeuillehouder Bonsen-Lemmers heeft de volgende mededeling:
 Er zijn een aantal stemlocaties veranderd. De stemlocatie in Basisschool de
Kelderswerf is komen te vervallen vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen. Daarvoor in de plaats zal er een stemlocatie ingericht worden bij
voetbalver. Victoria-O te Obdam, hoewel dat qua locatie niet ideaal is. De
stembureaumedewerkers zijn geïnstrueerd over hoe ze het proces ordelijk
dienen te laten verlopen.
Regionaal
Er zijn geen regionale mededelingen.
Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag
De heer Dekker dient namens CDA, VVD, WK, PvdA/GL en GBK een motie in over
ontsluiting Tuindersweijde.
Toezegging portefeuillehouder Van Dolder:
Op korte termijn ontvangt de raad een memo met eventuele alternatieven voor de
ontsluiting van de wijk Tuindersweijde.
De motie gaat door naar Het Besluit.

1.06

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. Het besluit start om 22:00 uur mits
de technische problemen met betrekking tot de uitzending dan definitief opgelost
zijn.

Aldus vastgesteld d.d. 12 april 2021
De voorzitter,

De griffier,

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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