
BESLUITENLIJST RAAD

DATUM VERGADERING 19/12/2022

DOCUMENTNUMMER D22.011736

ZAAKNUMMER ZK21001972

AANWEZIG VVD J.J. Stroomer, R.A.V.M. Baltus, T.E. Kuijper-van der Roest, R.M. Linnekamp, 

J. van der Noordaa;

GBK R. Klok, P.P.P. Hoven, A. Schipper, F.P. Schuitemaker, M. Sleven;

CDA R. Nooij, N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, J.A.P.J. Ursem;

PvdA/GL A.C.M. van der Lee;

D66 F.P.P.J. Kremers

VOORZITTER M.M. Bonsen-Lemmers

GRIFFIER E.M.L. Marijnissen

PORTEFEUILLEHOUDERS A.R. van Dolder, B.H. Krijnen en A.M.C. van Kampen 

VERHINDERD P.A. Wemer (VVD), M.A.C. te Winkel-Pancras (CDA) en K.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL)

02 Het Besluit

02.01 Opening

De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 21:50 uur.

Er is afbericht van de heer Wemer van VVD, van mevrouw Te Winkel-Pancras van CDA en van 

mevrouw Rietveld van PvdA/GL. 

Er zijn derhalve 16 raadsleden aanwezig.

02.02 Vaststellen Agenda

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

✓ RV Vaststellen grondexploitatie samenwerkingsverband Tuindersweijde-Zuid en wijziging 

gemeentelijke grondexploitatie Tuindersweijde-Zuid

✓ RV Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet inclusief het amendement 

‘Betrokkenheid gemeenteraad bij woningbouwplannen’

✓ RV Kredietaanvraag voortzetten Toekomstbestendig Wonen Lening Koggenland

✓ RV Nota reserves en voorzieningen 2023 inclusief de amendementen ‘In stand houden van 

de reserve begrotingsregulatie’ en ‘Niet verlagen van de reserve grondexploitatie’

✓ RV Vaststelling bestemmingsplan Kleine Wijzend 3 Berkhout

✓ RV Regionaal Beleidskader 'Zorg voor de Jeugd 2022-2026'

✓ RV Meerjaren onderhoudsplan groen 2023-2026

✓ De motie vreemd aan de orde van de dag, raadsbreed ingediend, ‘Uitbannen menstruatie-

armoede in Koggenland’.

02.03 Loting

Bij hoofdelijke stemming zal worden gestart bij de heer Schuitemaker.

02.04 Vaststelling besluitenlijsten van 24 oktober en 7 november 2022

De besluitenlijsten van 24 oktober en 7 november 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

02.05 Agendapunten

02.05.01 RV Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2023



BESLUITENLIJST RAAD (VERVOLG)

BLAD

2 VAN 6

Stemverklaring:

Mevrouw Kuijper-van der Roest (VVD) geeft aan dat de VVD verheugd is dat de APV een 

verruiming krijgt voor meer bijeenkomsten in dorpshuizen zoals De Brink; het zal helpen de hoge 

energielasten te dragen. 

   

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2023 vast te stellen.

02.05.02 RV Verordening beschermd wonen en beschermd thuis 2023

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. De verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023 Gemeente Koggenland vast te 

stellen. 

2. Artikel 6 lid 5 en artikel 10 lid 9 van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 

gemeente Koggenland te wijzigen.

02.05.03 RV Vaststelling MJOP Wegen

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan wegen 2023-2026.

2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen vast te stellen op:

2023: € 700.000

2024: € 700.000

2025: € 700.000 

2026: € 700.000

3. Het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op:

2023 € 365.000

2024 € 416.000

2025 € 401.000

2026 € 315.000

4. De kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende kapitaallasten op 

te nemen in de (meerjaren) begroting.

5. De voordelige financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Wegen vast te stellen op:

2023 € 331.000

2024 € 223.000

2025 € 242.000

2026 € 317.000

en deze bedragen toe te voegen aan de stelpost MJOP’s. 

6. De begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

02.05.04 RV Vaststelling Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 vast te stellen en de uitgangspunten 

mee te nemen in het MJOP Riolering (2023). 

2. In te stemmen met de gekozen variant ‘Volledig Activeren’ van het PSWR alsook met de hiertoe 

noodzakelijke rioolheffing 2023-2027 per heffingseenheid (vast prijspeil): 

2023: €98,40

2024: €102,96 (+4,6%)

2025: €112,70  (+4,6%)

2026: €117,91 (+4,6%)
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02.06 Agendapunten onder voorbehoud

02.06.01 RV Vaststellen grondexploitatie samenwerkingsverband Tuindersweijde-Zuid en wijziging 

gemeentelijke grondexploitatie Tuindersweijde-Zuid

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. Grondexploitatie samenwerkingsverband Tuindersweijde-Zuid vast te stellen;

2. De gemeentelijke grondexploitatie Tuindersweijde-Zuid te wijzigen;

3. De begroting 2022 inclusief de meerjarenraming overeenkomstig te wijzigen.

02.06.02 RV Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet.

Amendement

Het amendement: ‘Betrokkenheid gemeenteraad bij woningbouwplannen’, 

met als dictum: besluit: 

1. De tekst onder het tweede opsommingsteken van het eerste beslispunt, te weten

‘een woningbouwinitiatief met 50 of meer woningen in het bestaand stedelijk gebied volgens 

de provinciale omgevingsverordening NH2022’

te wijzigen in: 

‘een woningbouwinitiatief met 20 of meer woningen in het bestaand stedelijk gebied volgens 

de provinciale omgevingsverordening NH2022’

2. De tekst onder het tweede opsommingsteken van het derde beslispunt, te weten

’een woningbouwinitiatief met 49 of minder woningen in het bestaand stedelijk gebied 

volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022’

te wijzigen in:

’een woningbouwinitiatief met 19 of minder woningen in het bestaand stedelijk gebied 

volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022’

is na stemming verworpen met 6 stemmen vóór (CDA, PvdA/GL en D66) en 10 stemmen tegen 

(VVD, GBK).

Besluit

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Om de volgende lijst van aangewezen gevallen vast te stellen waarvoor een bindend

advies nodig is van de raad voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld

in artikel 16.15a sub b onder 1 van de Omgevingswet:

- een woningbouwinitiatief met 12 of meer woningen in het landelijk gebied

volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022;

- een woningbouwinitiatief met 50 of meer woningen in het bestaand stedelijk

gebied volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022;

- het realiseren van windmolenparken, zonneweiden die niet passen in het huidige

beleid;

- aanvragen zelfstandige biovergisters;

- aanvragen logiesverblijven voor huisvesting van tijdelijke werknemers met een

middelgrote omvang (100-300 werknemers).

Dit treedt na vaststelling door de raad gelijktijdig in werking met de Omgevingswet.

2. Voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor adviesrecht geldt, de

uitgebreide procedure van toepassing te verklaren. Dan geldt een afhandelingstermijn

van 6 maanden in plaats van 8 weken.

Dit treed na vaststelling door de raad gelijktijdig in werking met de Omgevingswet.

3. Per 1 januari 2023 (al vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet) als bedoeld in

artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht (Bor) de volgende lijst categorieën vast te



BESLUITENLIJST RAAD (VERVOLG)

BLAD

4 VAN 6

stellen waarvoor geen ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) nodig is van de raad

voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a,

sub 3 Wabo:

- een woningbouwinitiatief met 11 of minder woningen in het landelijk gebied

volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022;

- een woningbouwinitiatief met 49 of minder woningen in het bestaand stedelijk

gebied volgens de provinciale omgevingsverordening NH2022.

4. Deze werkwijze na twee jaar te evalueren.

02.06.03 RV Kredietaanvraag voortzetten Toekomstbestendig Wonen Lening Koggenland

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel 

1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 750.000,- voor de Toekomstbestendig 

Wonen lening.

2. Dit bedrag te activeren op de balans.

02.06.04 RV Nota reserves en voorzieningen 2023

 Amendementen

I. Amendement: ‘In stand houden van de reserve begrotingsregulatie’, 

met als dictum: 

Besluit: Aan het eerste beslispunt toe te voegen: met dien verstande dat de Nota reserves en 

voorzieningen 2023 gewijzigd wordt vastgesteld, namelijk zonder:

9. Vrijval reserve begrotingsregulatie van €4.000.000 ten gunste van de algemene reserve 

(pagina 4) 

Het amendement is na stemming verworpen met 4 stemmen vóór (CDA) en 12 stemmen tegen 

(VVD, GBK, PvdA/GL en D66).

II. Amendement: ‘Niet verlagen van de reserve grondexploitatie’, 

met als dictum: 

Besluit: Aan het eerste beslispunt toe te voegen: met dien verstande dat de Nota reserves en 

voorzieningen 2023 gewijzigd wordt vastgesteld, namelijk zonder de tekst: 

Wijzigingen reserve (geen budgettaire consequenties voor exploitatie)

3. Verlagen van de maximale omvang van de reserve grondexploitatie van €7.000.000 naar 

€5.000.000 (pagina 4)

Het amendement is na stemming verworpen met 4 stemmen vóór (CDA) en 12 stemmen tegen 

(VVD, GBK, PvdA/GL en D66).

Stemverklaring:

De heer Nooij (CDA): wij stemmen tegen het voorstel, omdat de zojuist voorgestelde wijzigingen 

in het voorstel niet zijn doorgegaan en daarom vinden wij het onverantwoord en onverstandig.   

Besluit

De raad besluit, met 12 stemmen (VVD, GBK, PvdA/GL en D66) voor en 4 stemmen (CDA) tegen, 

overeenkomstig het voorstel:

1. De Nota reserves en voorzieningen 2023 vast te stellen;
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2. De begroting 2022 en de begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief ten gevolge 

hiervan te wijzigingen;

3. De notitie reserves en voorzieningen 2020 in te trekken.

02.06.05 RV Vaststelling bestemmingsplan Kleine Wijzend 3 Berkhout

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1- Het bestemmingsplan 'Kleine Wijzend 3, Berkhout' als vervat in de digitale bestandenset 

NL.IMRO.1598.BPLGKlwijzend3-va01 vast te stellen

2- Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor de gemeente die gepaard gaan met 

het voorbereiden en uitvoeren van het bestemmingsplan middels een anterieure overeenkomst 

zijn verzekerd.

02.06.06 RV Regionaal Beleidskader 'Zorg voor de Jeugd 2022-2026'

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

Het regionaal beleidskader 'Zorg voor de Jeugd 2022-2026' vast te stellen.

02.06.07 RV Meerjaren onderhoudsplan groen 2023-2026

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan groen 2023-2026.

2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud groen vast te stellen op € 30.000. 

3. Het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op:

2023 € 1.220.000

2024 € 1.223.000

2025 € 1.226.000

2026 € 1.230.000

4. De kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende kapitaallasten op 

te nemen in de (meerjaren) begroting.

5. De nadelige financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Groen vast te stellen op:

2023 € 236.000

2024 € 262.000

2025 € 273.000

2026 € 287.000

te dekken uit de structurele stelpost MJOP uit de Begroting 2023.  

6. De begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

02.07 Lijst van ingekomen stukken

Op verzoek van D66 wordt het LIS-stuk 2.07.5.4 (brief provincie Woonvisie) opgewaardeerd en 

komt ter bespreking op de agenda van het eerstvolgende presidium. 

De raad stelt de lijst van ingekomen stukken voor het overige ongewijzigd vast.

02.08 Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag

De raadsbreed ingediende motie vreemd aan de orde van de dag: ‘Uitbannen menstruatie-

armoede in Koggenland’, met als dictum:
Verzoekt het college:
1. Het uitbannen van menstruatie-armoede een vast onderdeel uit te laten maken van het 
lokaal armoedebeleid.
2. Te komen met een voorstel, inclusief verwachte kosten, hoe de gemeente deze vrouwen 
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De griffier,

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen

De voorzitter,

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

hierin kan ondersteunen met als doel menstruatie-armoede uit te bannen.
3. De raad hierover uiterlijk binnen drie maanden te informeren.

is unaniem aangenomen.

02.09 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:08 uur.

Aldus vastgesteld op 6 februari 2023,

  


