
D21.004827

ZK20002669

BESLUITENLIJST

Raad

Datum: 10 mei 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 en mevrouw 

M.C.A. Sjerps-van Diepen

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 heer F.P.C. Doodeman

Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper-van der 

Roest

Voorzitter: mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers

Griffier: mevrouw E.M.L. Marijnissen

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

Verhinderd: mevrouw K. Van der Gaast

 

2.01 Opening

De voorzitter opent de digitale vergadering om 22.10 uur

2.02 Vaststellen agenda 

De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen uit Het Debat: 

- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2021 

- Vervolgonderzoek Energiebedrijf en businesscase zonneweide Jaagweg 

inclusief het raadsbreed ingediende amendement.

2.03 Loting

Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 6, de heer Dekker van het CDA.

2.04 Vaststellen besluitenlijsten 8 maart (besloten), 12 en 19 april 2021 

De raad stelt de besluitenlijsten van 8 maart,12 april en 19 april 2021 ongewijzigd 

vast.

2.05 Agendapunten

2.05.01 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling CAW/Afvalbeheer

Stemverklaring:

De heer Stroomer van de VVD: De VVD is akkoord en gaat instemmen met de 

voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling CAW/Afvalbeheer 

Westfriesland. Wel maakt de VVD zich grote zorgen na het lezen van het 

toekomstonderzoek CAW; Eind 2017 werd nog gedacht dat de CAW voldoende 

voorzieningen had met 1 miljoen euro, nu in dit onderzoek komt eind 2019 

Bodemzorg met een afkoopvoorstel die 5 keer duurder is. Dit heeft grote financiële 

consequenties naar de toekomst voor de gemeenten. Dit moeten we vaststellen. 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
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1. Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in te 

stemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling CAW/Afvalbeheer Westfriesland.

2. Als bestuursorgaan uit de Gemeenschappelijke Regeling Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2020 te treden.

2.05.02 Aanwijzing eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. De heer J.P.A.J. Ursem te benoemen tot eerste plaatsvervangend 

raadsvoorzitter

2.06.01.b Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2021

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente 

Koggenland vast te stellen.

2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente 

Koggenland in te trekken.

2.06.02 Vervolgonderzoek energiebedrijf en businesscase zonneweide Jaagweg

Stemverklaring:

De heer Bijman van het CDA: Het CDA zal voorstemmen, maar vindt het wel een 

verkeerde volgorde om eerst krediet te vragen en vervolgens de 

onderzoeksvoorwaarden met elkaar op te stellen. We hadden het graag andersom 

gezien.   

De raad besluit unaniem in te stemmen met het raadsbrede amendement, 

inhoudende: 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 10 mei 2021,

Besluit:

De volgende tekst:

 3. Het college te vragen om nader in gesprek te gaan met de provincie om deze 

mogelijkheid

 verder met elkaar te bespreken en te verkennen;

 4. Opdracht te geven voor een verdere uitwerking van de businesscase ‘40 ha’, op 

basis waarvan een definitief go of no go besloten kan worden over het zelf 

ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg;

 

te wijzigen in:

 3. Het college te vragen om nader in gesprek te gaan met de provincie om deze 

mogelijkheid

 verder met elkaar te bespreken en te verkennen; Het college zal hierbij geen 

afspraken maken die de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad betreffende 

het zelf ontwikkelen van de zonneweide beperken.

 4. Opdracht te geven voor een verdere uitwerking van de businesscase(s), met een 

maximum van ‘40 ha’, op basis waarvan een definitief ‘go’ of ‘no go’ besloten kan 

worden over het zelf ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg;

 

Toe te voegen:



Blad

3 van 3

 6. Alvorens het college de onderzoekopdracht verstrekt voor de verdere 

uitwerking van de businesscase(s), een bijeenkomst te organiseren voor de raad 

waarin de raad input kan leveren voor de onderzoeksvragen; Deze bijeenkomst 

wordt voor het zomerreces belegd, in aanwezigheid van de onderzoekers en het 

hoofd financiën. 

De raad besluit unaniem, overeenkomstig het raadsvoorstel met inachtneming van 

de bij voornoemd aangenomen amendement gewijzigde en aangevulde tekst:

1. Het onderzoek “Stimuleren zon op dak” ter kennisgeving aan te nemen en 

te besluiten dit mee te geven aan het college voor de invulling van het 

duurzaamheidsfonds en hiermee een stimulerende rol aan te nemen voor 

zon op (grote) daken;

2. Op basis van de uitgewerkte businesscases voor de zonneweide Jaagweg 

een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het zelf 

ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg;

3. Het college te vragen om nader in gesprek te gaan met de provincie om 

deze mogelijkheid verder met elkaar te bespreken en te verkennen; Het 

college zal hierbij geen afspraken maken die de beslissingsbevoegdheid van 

de gemeenteraad betreffende het zelf ontwikkelen van de zonneweide 

beperken;

4. Opdracht te geven voor een verdere uitwerking van de businesscase(s), met 

een maximum van ‘40 ha’, op basis waarvan een definitief ‘go’ of ‘no go’ 

besloten kan worden over het zelf ontwikkelen van de zonneweide 

Jaagweg

5. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van € 10.000 uit de 

Algemene Reserve.

6. Alvorens het college de onderzoekopdracht verstrekt voor de verdere 

uitwerking van de businesscase(s), een bijeenkomst te organiseren voor de 

raad waarin de raad input kan leveren voor de onderzoeksvragen; Deze 

bijeenkomst wordt voor het zomerreces belegd, in aanwezigheid van de 

onderzoekers en het hoofd financiën.

2.07  Lijst van Ingekomen Stukken

De heer Ursem geeft aan dat de data bij de op de LIS geplaatste art. 36 vragen van 

het CDA verschillende dat worden genoemd (9 april en 3 mei) en vraagt om 

verheldering.  Dit zal vanuit de griffie worden nagegaan en teruggekoppeld 

worden. 

De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast. 

2.09 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

Geen 

2.10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur. 

Aldus vastgesteld op 7 juni 2021,

De voorzitter De griffier

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

  


