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1.1.01 Opening

De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 19.30 uur.  

In de raadsvergadering deel 1 wordt verslag gedaan van de coalitiebesprekingen, wordt het 

coalitieakkoord gepresenteerd en volgt er een kort verslag van de gehouden 

integriteitsscan voor de beoogde nieuwe wethouders. In Het Besluit daaropvolgend vindt 

het afscheid van de heer Bijman plaats, gevolgd door de installatie van de beoogd 

wethouders, de nieuwe raadsleden en de benoeming van het nieuwe lid van de 

werkgeverscommissie.

In de raadsvergadering deel 2 vindt de reguliere raadsvergadering plaats.

Er nemen in de raadsvergadering (deel 1) in het onderdeel Het Debat 18 raadsleden en 7 

fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering.

1.1.02 Vaststellen agenda 

De heer Nooij (CDA) heeft 2 ordevoorstellen gedaan:

1. Voorstel om de benoeming van de wethouders (agendapunt Het Besluit 1.2.04.01), mede 

gelet op de financiële gevolgen, ook in Het Debat te bespreken. 

De raad is akkoord met dit voorstel en dit agendapunt wordt besproken na agendapunt 

1.1.03.03 (Mondeling verslag screening wethouders).

2. Voorstel om de bespreking van het Coalitieakkoord naar de volgende raadsvergadering 

te verplaatsen (in verband met de korte voorbereidingstijd tussen het toezenden van het 

akkoord en deze vergadering).    

Na een schorsing is geconcludeerd dat de toelichting op het Coalitieakkoord deze avond 

kan plaatsvinden en een verdere bespreking dan later kan plaatshebben.  

De agenda wordt met de toevoeging van agendapunt 1.2.04.01: RV installatie wethouders 

(na agendapunt 1.1.03.03) voor het overige overeenkomstig vastgesteld. 
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1.1.03 Agendapunten 

1.1.03.01 Rapportage coalitiebesprekingen

De heer W. Groeneweg, aangesteld als formateur om de coalitiebesprekingen te leiden, 

heeft een toelichting gegeven op de coalitiebesprekingen en het gevolgde proces tot de 

totstandkoming van het Coalitieakkoord.

Kort samengevat heeft hij verslag gedaan van het gevolgde proces dat aanving op 13 april 

jl. Hij licht toe dat er voortvarend aan de slag is gegaan en heeft gewezen op de 

uitstekende sfeer en de goede klik. Naast de inhoud is ook de verantwoordelijkheid voor 

het lokale bestuur en daarbij de verdeling van de portefeuilles aan de orde gekomen. Hij 

dankte ook voor het vertrouwen in hem, als formateur in dit proces, gelet op zijn CDA 

achtergrond. Ook de rol en het belang van de samenwerking met de ambtelijke organisatie 

heeft hij benoemd. Tevens wees hij op het belang dat de burgemeester haar onafhankelijke 

rol kan vervullen en geeft aan dat de formerende partijen blij zijn met de burgemeester en 

uitzien naar de samenwerking met haar in het college. Voorts geeft hij een toelichting op 

de totstandkoming van het te formeren college, bestaande uit de 3 wethouders. Tot slot 

memoreert hij aan de gehouden klankbordgesprekken met uiteenlopende organisaties en  

wijst hij nog op de noodzaak en prioriteit van een goede communicatie met de omgeving 

(organisaties, omwonenden etc.), 

De heer Groeneweg bedankt alle betrokkenen voor de ondersteuning en samenwerking en 

heeft een exemplaar van het akkoord aan de voorzitter overhandigd.  

De heer Groeneweg wordt door de voorzitter voor deze uiteenzetting en zijn inzet bij de 

coalitievorming hartelijk bedankt. 

1.1.03.02 Presentatie coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is door mevrouw Van Kampen (GBK) en de heer Krijnen (VVD)  

gepresenteerd en de belangrijkste punten van het akkoord worden toegelicht. 

Mevrouw Van kampen geeft samengevat een toelichting op het coalitieakkoord, waarbij 

goed is nagedacht hoe het college de gemeente de komende jaren kan dienen. Het doel: 

een Koggenland waar het fijn is om te wonen, werken, leven en recreëren en met aandacht 

voor alle leeftijdsgroepen. Als belangrijkste punten noemde zij: de zorg goed geregeld, 

doeteams blijven ondersteunen, de dorpsraden, voeren van dorpsgesprekken, contact met 

alle inwoners in alle kernen, het belang van het verenigingsleven en dorpshuizen, de sociale 

samenhang, hulp bij aanvragen. Er wordt ingezet op gebiedsregisseurs en zorgregisseurs.  

De heer Krijnen wijst ook op het ambitieuze akkoord met stevige doelstellingen en dat 

verwezenlijking niet alleen lukt, maar in samenwerking met de raad en de ambtelijke 

organisatie kan worden bereikt. Als belangrijkste punten geeft hij samengevat aan: het 

raadsbreed gaan denken over het wonen op recreatieterreinen en hoe om te gaan met het 

verwerken en ophalen van huishoudelijk afval. Wat betreft energie: kleinschalige opwek 

(daar waar het gebruikt wordt); zij zijn tegen de komst van grote windmolens en grote 

zonneweides op agrarische grond en dus tegen de zonneweide op de Jaagweg, tenzij deze 

past bij de schaal van Koggenland en Berkhout in het bijzonder, de gemeente het zelf 

ontwikkelt en de bestemming van de gronden agrarisch worden. Verder wil de coalitie 2 

onderstations ontwikkelen. Ander thema is Verkeer: de verkeersveiligheid is van groot 

belang, ook als dat betekent dat daarvoor de inrichting rigoureus moet worden aangepakt. 

Thema Wonen: 600 woningen, ruime stijging van het aantal huurwoningen en realisatie van 
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120 flexwoningen verdeeld over 2 locaties. 

Ook hij dankt tot slot de gesprekspartners (klankbordgesprekken), de medewerkers, de 

griffie en de formateur de heer Groeneweg. 

Namens de onderhandelaars van de coalitiepartijen wordt aan de heer Groeneweg een 

cadeau overhandigd.

De coalitiepartijen worden gefeliciteerd met het bereikte resultaat. Een verdere bespreking 

vindt de volgende keer plaats.  

1.1.03.03 Mondeling verslag toetsing beoogd wethouders

RvO art. 17 niet van toepassing bij debat over benoeming wethouders

De voorzitter heeft -voordat zij overgaat tot het doen van het Verslag toetsing beoogd 

wethouders- aangegeven dat het RvO beperkt voorziet in het houden van een debat over 

de benoeming van personen, gelet op de agendering in het Debat van de benoeming van 

de beoogd wethouders na afronding van dit agendapunt. 

Zij geeft aan dat de benoeming van beoogd wethouders een bijzondere aangelegenheid 

betreft. Zij verwijst naar art. 50 RvO, waarin is aangegeven dat de voorzitter voorziet bij 

twijfel nu art. 17 RvO, waarin wordt gevraagd of het voorstel zich leent voor het dezelfde 

avond doorgeleiden naar Het Besluit, zich voor deze benoeming van beoogd wethouders 

zich niet leent voor een dergelijke behandeling en derhalve niet van toepassing is.

Inhoudelijke behandeling 

Net als bij de voorgaande installatie van de wethouders heeft er ook nu weer door 

Berenschot een risicoanalyse integriteit van de kandidaat wethouders plaatsgehad. 

Burgemeester mevrouw Bonsen geeft mondeling verslag van de gehouden screening. Kort 

samengevat is de conclusie dat er geen beletselen zijn geconstateerd voor benoeming van 

voornoemde kandidaten en er derhalve geen beletsel is om tot benoeming over te gaan. 

Hiermee is voldaan aan de vraag van de raad tot een integriteitstoetsing van de beoogd 

wethouders. 

Het resultaat van de screening is ook met de beoogd wethouders zelf besproken. 

De (openbare) memo Resultaten risicoanalyse integriteitsanalyse is ook op GO bij dit 

agendapunt in te zien. 

Toege-

voegd  

(Het 

Besluit: 

1.2.04.01)

RV Installatie nieuwe wethouders 

De besprekingen tot een nieuwe coalitievorming hebben geleid tot de voordracht van in 

totaal drie wethouders, waarbij wordt uitgegaan van de formatie van 1,0 fte per wethouder 

(fulltime) en deze in totaal derhalve 3,0 fte behelst.

De fracties van de VVD en GBK dragen de volgende kandidaten voor:

Mevrouw A.R. van Dolder, voor 1,0 fte - VVD

Mevrouw A.M.C. van Kampen, voor 1,0 fte - GBK

De heer B.H. Krijnen, voor 1,0 fte -VVD

De voorzitter leest vervolgens het voorgenomen besluit voor en geeft aan dat met het 
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Aldus vastgesteld op 20 juni 2022,

De voorzitter De griffier

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

vertrek van de heer Bijman het wachtgeld, zoals onder 3 is aangegeven, een theoretische is 

geworden. 

De heer Nooij geeft samengevat aan een toelichting te willen op het houden van een eigen 

bedrijf (bij 2 wethouders), de reden waarom voor 3 maal 1.0 fte is gekozen (in plaats van 

vermindering) en of de kosten voor ambtelijke ondersteuning niet te hoog begroot zijn. De 

heer Klok geeft aan enige verbazing over deze vragen te hebben; de wethouders zijn 24/7 

bereikbaar en beschikbaar en het is logisch om dit te evalueren. Mevrouw Kuijpers geeft 

aan dat een dergelijk ambitieus akkoord ook meer tijd gaat kosten en wijst erop dat er ook 

twee nieuwe wethouders zijn. Mevrouw Rietveld geeft aan niet over personen te praten en 

wijst op de kosten van 3 fulltime wethouders met ondersteuning.

Mevrouw Bonsen geeft aan dat er twee vragen aan haar zijn gesteld. De combinatie met 

werk en het wethouderschap is onderdeel geweest van de gesprekken en de scan. Dit is 

door beide kandidaten verantwoord en er is geen beletsel gezien.  Voor wat betreft de 

kosten wijst zij ten eerste op de kosten van huisvesting en de herverdeling van de 

werkplekken bij de herinrichting van het gemeentehuis. Verder wijst zij op de benodigde 

ambtelijke ondersteuning; als er een wens is voor 3 wethouders dan is er ook secretariële en 

andere ondersteuning nodig. Het is dan niet meer dan logisch dat deze kosten er zijn. 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

1.06 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 20.15 uur.

  


