BESLUITENLIJST
Raad
Datum:
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffier:
Portefeuillehouders:
Verhinderd:

15 november 2021
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
GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, A. Schipper, mevrouw K.
van der Gaast en mevrouw A.M.C. van Kampen
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
mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
mevrouw E.M.L. Marijnissen
mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
--

2.01

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 22.00 uur.

2.02

Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoeging uit het Debat*:
-> 2.06.01 Subsidieplafond 2022
* De agendapunten -onder voorbehoud op de agenda geplaatst- zijn in Het
Debat van de agenda gehaald: 2.06.02 Doe team Ontmoetingsplein Obdam (naar
presidium/agendacommissie) en 2.06.03 APV 2022 (naar raad 13 december 2021)

2.03

Loting volgorde hoofdelijke stemming
Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 4, de heer Fakkeldij (VVD).

2.04

Vaststellen besluitenlijsten d.d. 1 november 2021
De raad stelt de besluitenlijst van 1 november 2021 ongewijzigd vast.

2.05
2.05.01

Agendapunten
Vaststelling bestemmingsplan Bobeldijk 110/111
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1- de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Bobeldijk 110-111 en tegenover
102’ vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand met planidentificatie
NL.IMRO.1598.BPLGBobeldijk110-vg01 met de daarbij behorende toelichting en
bijlagen;
2- De afgeleide analoge versie van het bestemmingsplan ‘Bobeldijk 110-111 en
tegenover 102’ vast te stellen;
3- In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de ingekomen
zienswijze van Tennet;
4- Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de gemeentelijke kosten die
gepaard gaan met het opstellen en uitvoeren van het plan anderszins verzekerd
zijn door een met initiatiefnemer gesloten exploitatie- en
planschadeovereenkomst.
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2.05.02

Uitbreiding St. Bernadetteschool Zuidermeer
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met het verzoek van SKOWF om de St. Bernadetteschool uit te
breiden met een vierde lokaal in de vorm van definitieve bouw.
2. Daartoe de aanbouw van de Jozefschool in de Goorn te benutten.
3. In afwijking van artikel 4 lid 1 van de ’Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Koggenland 2015’, niet uit te gaan van een normbedrag,
maar SKOWF, conform de kostenraming, een krediet van € 130.295 beschikbaar
te stellen.
4. Het krediet in 25 jaar af te schrijven en de kapitaalslast ad € 5.200,- (afgerond)
vanaf 2022 ten laste te brengen van de structurele ruimte.
5. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

2.06
2.06.01

Agendapunten onder voorbehoud
Subsidieplafond 2022
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 1.049.111
2. Het subsidiebudget te verdelen over de beleidsvelden zoals in de bijlage
“Overzicht bedragen” is aangegeven.

2.07
2.07.01

Lijst ingekomen stukken
De raad stelt de lijst ingekomen stukken overeenkomstig vast, behoudens het
ingekomen stuk 2.07.02.02 Afdoening toezegging Krediet voor ontwikkeling plan
de Tuinen 2. Op verzoek van de heer Klok (GBK) wordt voornoemd stuk
geagendeerd voor bespreking in het eerstvolgende presidium/agendacommissie.

2.08

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties ingediend.

2.09

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Aldus vastgesteld op 13 december 2021,
De voorzitter

De griffier

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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