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VERHINDERD K.J.A.M. Rietveld2.01 Opening

De voorzitter opent de digitale vergadering om  22.48 uur.

2.02 Vaststellen agenda 

De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen: 

 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 ODNHN (1.04.01/ 

2.06.01)

 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 SSC DeSom (1.04.02/ 

2.06.02) inclusief de motie

 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio NHN 

(1.04.03/ 2.06.03)

 RV Jaarrekening 2021 (1.04.04/ 2.06.04)

 Direct naar Het Besluit gezet: RV Vangnetuitkering Participatiewet 2021 

(2.06.05)

 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 ABWF, met aangepast 

besluit

 RV Aanvragen en mandatering duurzaamheidsfonds (1.04.06/ 2.06.06) 

2.03 Loting

Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij mevrouw Kuijper. 

2.04 Vaststellen besluitenlijst 30 mei 2022 deel 1 en deel 2

De raad stelt de besluitenlijsten van 30 mei 2022 deel 1 en deel 2 ongewijzigd vast.

2.05 Agendapunten

2.05.01 RV Benoemen plaatsvervangend commissieleden geloofsbrievenonderzoek

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

De volgende personen tot plaatsvervangend lid van de commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven te benoemen:

-Mevrouw T.E. Kuijper-van der Roest

-Mevrouw M. Sleven

-De heer N.C.J. Bijman, op voorwaarde van en met ingang van zijn toelating tot lid van de 

raad
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2.05.02 RV Beëdiging nieuw raadslid GBK

In de vergadering van voorgaande raad van 30 mei 2022 is mevrouw P. Hoven als benoemd 

raadslid (GBK) reeds toegelaten tot de raad. 

Voordat zij als nieuw raadslid de functie kan uitoefenen heeft zij in handen van de voorzitter 

de belofte afgelegd.

2.05.03 RV Benoeming en beëdiging nieuw raadslid CDA

Op 31 mei heeft de heer W.P.J. Bijman zijn ontslag als raadslid ingediend. Voor de fractie 

CDA Koggenland is er dientengevolge een vacature in de raad ontstaan. De procedure voor 

opvolging is daarop opgestart. De volgende persoon op de lijst van de CDA die voor het 

raadslidmaatschap in aanmerking komt en zijn benoeming heeft aanvaard is: de heer N.C.J. 

Bijman.

Besluit tot toelating 

Na een positief verslag door de voorzitter mevrouw te Winkel van de commissie 

geloofsbrieven inzake het onderzoek van de geloofsbrieven besluit de raad unaniem 

overeenkomstig het voorstel:

De heer N.C.J. Bijman toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie CDA 

Koggenland.

Beëdiging

Voordat de heer N. Bijman als nieuw raadslid deze functie kan uitoefenen heeft hij in handen 

van de voorzitter de belofte afgelegd.

2.05.04 RV Benoemen en beëdigen fractievertegenwoordigers

Fracties hebben sinds 25 april 2022 de mogelijkheid om twee fractievertegenwoordiger te 

laten benoemen. Door de VVD zijn hiertoe de heren Bakker en Van Dijk voor benoeming 

voorgedragen. 

Helaas kon de heer Van Dijk niet aanwezig zijn om de eed danwel belofte af te leggen. Zijn 

beëdiging zal dan ook de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden. 

Benoemingsbesluit

Na een positief verslag door de voorzitter mevrouw te Winkel van de commissie 

geloofsbrieven inzake het onderzoek van de geloofsbrieven, besluit de raad unaniem 

overeenkomstig het voorstel:

1. De heer P.J.M. Bakker te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie VVD 

Koggenland.

2. De heer R.W.A.H. van Dijk te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie VVD 

Koggenland.

Beëdiging

Voordat de heer Bakker als fractievertegenwoordiger zijn functie kan uitoefenen wordt in 

handen van de voorzitter de belofte afgelegd.
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2.05.05 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 ABWF

De raad besluit unaniem overeenkomstig het aangepaste voorstel:

1. Een negatieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021, omdat de raad vanwege het 

ontbreken van de accountantsverklaring geen oordeel kan geven over de jaarstukken;

2. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023, omdat de raad wegens het 

ontbreken van de accountantsverklaring bij de jaarstukken 2021 geen oordeel kan geven 

over de begroting;

3. De financiële gevolgen van het vervallen van de garantstellingsbijdrage ad € 58.050 nadeel 

op te nemen in de Kadernota 2023.

2.05.06 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hollands Noorden

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. In te stemmen een positieve zienswijze af te geven van de Jaarstukken 2021 van de GGD 

Hollands Noorden.

2. In te stemmen een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023 van 

de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026.

3. In te stemmen met het opdragen aan het college deze zienswijze kenbaar te maken aan 

het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden.  

4. De gemeentelijke bijdrage 2023 aan de GGD Hollands Noorden conform de begroting 2023 

van de GGD aan te passen en het bedrag van € 21.000 mee te nemen in de kadernota 2023.

2.05.07 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Recreatieschap Westfriesland

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2021;

2. Een positieve zienswijze af te geven op de Conceptbegroting 2023;

3. Een positieve zienswijze af te geven en zo doende in te stemmen met de financiële

gevolgen van alle investeringen voor 2023 en autorisatie te verlenen tot het maximum van 

het opgenomen investeringsbedrag;

4. De meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennis aan te nemen.

2.07.08 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 WerkSaam Westfriesland

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van WerkSaam Westfriesland; 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van WerkSaam Westfriesland. 

3. De gemeentelijke bijdrage 2023 aan WerkSaam conform de begroting 2023 van WerkSaam 

aan te passen en het bedrag van € 129.000 op te nemen in de kadernota 2023; 

4. De budgetten van de inkomensregelingen aan te laten sluiten op de begroting 2023 van 

WerkSaam, hetgeen tot een voordeel van € 440.000 euro leidt en dit bedrag te verwerken in 

de kadernota 2023.

2.07.09 RV zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Westfries Archief

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
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1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021;

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023.

2.06 Agendapunten onder voorbehoud

2.06.01 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 ODNHN

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van de ODNHN

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van de ODNHN;

3. De financiële gevolgen van de bijdrage ad € 3.951 voordeel op te nemen in de Kadernota 

2023.

2.06.02 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 SSC DeSom

Besluit:

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een negatieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021;

De jaarstukken laten een rooskleurig beeld zien dat Koggenland niet volledig herkent en kan 

onderschrijven. Aanvullend onderbouwen wij onze negatieve zienswijze concreet met de 

volgende twee punten:

- Het is niet duidelijk wat de status van de informatiebeveiliging bij SSC DeSom nu is. Hierdoor 

is ook niet inzichtelijk waar SSC DeSom nu nog niet aan voldoet en wat voor maatregelen 

benodigd zijn met de bijbehorende investeringen.

- Het dagelijks bestuur heeft een besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor het 

inhalen van achterstanden naar aanleiding van de Log4J crisis. Wij zijn het niet eens met het 

proces dat tot dit besluit heeft geleid en de onderbouwing daarvan. 

2. Een negatieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het jaarresultaat 

2021;

Het positieve exploitatieresultaat wordt in mindering gebracht op de kosten voor het inlopen 

van achterstanden waarover het AB SSC DeSom nog geen besluit heeft

genomen. Wij zijn het niet eens met het door het dagelijks bestuur genomen besluit. 

Koggenland zit niet in het dagelijks bestuur, er is echter wel een besluit genomen over 

financiën van Koggenland. 

3. Een negatieve zienswijze af te geven op de voorjaarsrapportage 2022

Er worden verschillende ontwikkelingen voor 2022 genoemd. Hiervoor worden echter nog 

geen kosten opgenomen of geraamd. Onduidelijk is of deze dan ook daadwerkelijk uitgevoerd 

worden en of deze financiële impact hebben.

De onderbouwing voor de extra kosten voor Implementatie GT-print, het wegwerken van 

achterstanden en het aanpassen van de afschrijvingstermijn voor apparatuur is voor ons 

onvoldoende. 

Ten aanzien van het project Vervanging on-premis infrastructuur wordt in de jaarrekening 

2021 een overschrijding van het krediet per 31 december 2021 van € 41.860 aangegeven. In de 

voorjaarsrapportage wordt een bedrag van € 215.000 hiervoor gevraagd. Het is niet duidelijk 

waar dit verschil uit voort komt.
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Voor informatiebeveiliging zijn incidentele kosten opgevoerd. In het originele voorstel zijn 

deze kosten opgedeeld in een incidenteel en een structureel deel. Het is onduidelijk waarom 

er verschil zit in de voorjaarsrapportage ten opzichte van het originele voorstel. 

Tot slot zal de bijdrage van WerkSaam effect hebben op de bijdragen van de gemeenten. 

Onduidelijk is wat het financieel effect zal zijn. 

4. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023. 

Er wordt voor € 350.000 aan investeringen verwacht. Het is onvoldoende duidelijk gemaakt 

waarvoor deze investeringen benodigd zijn. Ten aanzien van Vennootschapsbelasting wordt 

de verwachting uitgesproken dat dit niet hoeft te worden bepaald. Koggenland geeft  in 

overweging dit item toe te voegen aan de risico’s. 

5. Een negatieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2023. 

Bij het doorvoeren van de begrotingswijziging zoals voorgesteld in de voorjaarsrapportage 

2022 heeft dit directe gevolgen voor de begroting 2023. Koggenland is het niet eens over de 

voorgestelde voorjaarsrapportage 2022, dit heeft directe gevolgen voor deze voorgestelde 

eerste begrotingswijziging 2023.

Motie

De raad heeft unaniem de ingediende motie SSC DeSom als ICT partner’ aangenomen, met als 

Dictum:

Verzoekt het college:

1. In kaart te brengen in hoeverre de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden uit de 

toetredingsdocumentatie nog up-to-date zijn;  

2. De wensen en eisen aan ICT infrastructuur en dienstverlening, waaronder cybersecurity, voor 

de gemeente Koggenland opnieuw in kaart te brengen, zowel voor interne dienstverlening als 

richting de inwoners;  

3. Aansluitend onderzoek uit te voeren naar de passendheid van de dienstverlening van SSC 

DeSom voor nu en in de toekomst; 

4. Concluderend aan de gemeenteraad uiterlijk december 2022 terug te koppelen in hoeverre SSC 

DeSom nog de juiste partner is voor gemeente Koggenland in het kader van de dienstverlening 

op ICT gebied;

2.06.03 RV Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio NHN

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021;

2. een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023, de voorgestelde zienswijze luidt: 

gezien de onduidelijkheden in zowel het proces van het voorstel Samenwerkingsafspraken 

Risicobeheersing als in de inhoud en de gevolgen die deze samenwerkingsafspraken voor de 

begroting kunnen hebben, het verzoek om dit voorstel voor nu uit het besluitvormingsproces 

te halen en te verduidelijken voordat het opnieuw ter besluitvorming wordt aangeboden. 

3. de financiële gevolgen van de hogere bijdrage ad € 40.900 op te nemen in de Kadernota 

2023. 

4. de teruggave over 2021 ad € 70.000 te verwerken via de zomernotitie 2022.

2.06.04 RV Jaarrekening 2021
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De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen

2. Het resultaat als volgt te bestemmen:

2.1 Het resultaat van de algemene dienst van € 755.000 als volgt te bestemmen

2.1.1 € 616.621 toe te voegen aan de algemene reserve

2.1.2 Ten behoeve van  implementatie van de Wet Kwaliteitsborging € 46.000 aan budget 

over te hevelen naar 2022.

2.1.3 Ten behoeve van het compenseren van buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona € 8.448 aan 

budget over te hevelen naar 2022.

2.1.4 Ten behoeve van de subsidieregeling duurzaam ondernemersloket € 5.431 aan budget 

over te hevelen naar 2022.

2.1.5 Ten behoeve van de led verlichting sportverenigingen € 20.000 aan budget over te 

hevelen naar 2022.

2.1.6 Ten behoeve van de voorbereidingskosten voorzieningen Obdam € 27.500 aan budget 

over te hevelen naar 2022.

2.1.7 Ten behoeve van de arbeidsmarktcommunicatie € 21.000 aan budget over te hevelen 

naar 2022.

2.1.8 Ten behoeve van een eindejaarsfeest € 10.000 aan budget over te hevelen naar 2022.

2.2. € 504.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Grondbedrijf

2.3. € 1.405.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Woningbedrijf

3. De investeringskredieten af te sluiten, waarvan bij de programma’s in het “overzicht 

investeringen” is aangegeven dat deze kunnen worden afgesloten.

2.06.05 RV Vangnetuitkering Participatiewet 2021

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

In te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college over het tekort BUIG en de 

genomen maatregelen in 2021.

2.06.06 RV Aanvragen en mandatering duurzaamheidsfonds

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Sportvereniging RK EDO (Rooms Katholieke Eendracht Doet Overwinnen Sportvereniging) 

een eenmalige bijdrage van €23.000 te doen voor het aanbrengen van een warmtepomp voor 

het verwarmen van het gebouw en de douches.

2. Sportvereniging Victoria Obdam een eenmalige bijdrage van €3.000 te doen voor het 

aanbrengen van 68 zonnepanelen met een totaal vermogen van 25.840 Wp. 

3. Tennisvereniging Obdam  een eenmalige bijdrage van €2.000 te doen voor het aanbrengen 

van 38 zonnepanelen met een totaal vermogen van 14.440 Wp

4.  Voor de eenmalige bijdragen een éénmalig budget beschikbaar te stellen van € 28.000 en 

dit bedrag te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 

duurzaamheidsfonds.

5.  Het college te mandateren voor het beschikbaar stellen van budget met dekking vanuit de 

bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds tot € 30.000.

2.07  Lijst van Ingekomen Stukken
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Aldus vastgesteld op 11 juli 2022,

De voorzitter De griffier

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

De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast. 

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

-

2.09 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 

  


