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DATUM VERGADERING  26/09/2022 
DOCUMENTNUMMER  D22.008835 

ZAAKNUMMER  ZK21001969 
    

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

  GBK R. Klok, P.P.P. Hoven, F.P. Schuitemaker; 
  CDA R. Nooij, N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, J.A.P.J. Ursem, M.A.C. te Winkel-Pancras; 
  PvdA/GL A.C.M. van der Lee; 
  D66 F.P.P.J. Kremers. 
    

VOORZITTER  M.M. Bonsen-Lemmers 
PLV. GRIFFIER  H.J. Hogendoorn 

PORTEFEUILLEHOUDERS  A.R. van Dolder, B.H. Krijnen en A.M.C. van Kampen  
VERHINDERD  K.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL), A. Schipper (GBK), M. Sleven (GBK)  

 02.01   Opening 
  De voorzitter opent de vergadering om 21:33 uur. 

 
Bericht van verhindering: er is afbericht gekomen van de heer Schipper (GBK), mevrouw Sleven 
(GBK) en van mevrouw Rietveld (PvdA/GL).  
Er zijn 16 raadsleden aanwezig. 
 

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

 RV Grondexploitatie ‘Ontwikkeling Zuidermeer De Omloop deel 2’ (02.06.01) 
 RV Vaststelling bestemmingsplan Julianaweg 1, Hensbroek (Pioenhof) (02.06.02)  
 RV Wijziging huurprijzen 11 huurappartementen Buitenplaats in de Goorn (02.06.03) 

 
 02.03   Loting 

  Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 9, de heer R. Linnekamp. 

 
 02.04   Vaststellen besluitenlijst 11 juli 2022 

  De raad stelt de besluitenlijst van 11 juli 2022 ongewijzigd vast. 
 

02.05.01  RV Benoeming en beëdiging fractievertegenwoordiger 
  De raad besluit: 

1. De heer R.J. de Weerd te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie 
Gemeentebelangen Koggenland. 
 
De heer De Weerd legt de eed af en is daarmee geïnstalleerd. 
 

02.05.02  RV Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen 
  De raad besluit: 

De vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de algemene besturen van de gemeenschappelijke 
regelingen aan te wijzen conform het in het besluit beschreven overzicht. 
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02.05.03  RV Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 5e wijziging 
  De raad besluit: 

1.  Geen zienswijze af te geven op de voorliggende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
GGD Hollands Noorden; 
2.  het college toestemming te verlenen om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
GGD Hollands Noorden vast te stellen volgens bijgaand ontwerp. 
 

02.05.04  RV Zienswijze definitieve conceptjaarstukken 2021 en Begroting 2023 ABWF 
  De raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van Afvalbeheer Westfriesland; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van Afvalbeheer Westfriesland. 
 

02.06.01  RV Grondexploitatie ‘Ontwikkeling Zuidermeer De Omloop deel 2’ 
  De raad besluit: 

1. in te stemmen met het openen van de grondexploitatie ‘Ontwikkeling Zuidermeer De Omloop 
deel 2’ en de daarbij behorende grondexploitatieberekening vast te stellen; 
2. de begroting overeenkomstig per 2022 te wijzigen. 
 

02.06.02  RV Vaststelling bestemmingsplan Julianaweg 1, Hensbroek (Pioenhof) 
  De raad besluit: 

1. de ingekomen zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 'Julianaweg 1, Hensbroek'     
ontvankelijk te verklaren; 
2. in te stemmen met de nota van beantwoording van de ingekomen zienswijze; 
3. het bestemmingsplan 'Julianaweg 1, Hensbroek' zoals vervat in de digitale bestandenset met 
IMRO-code NL.IMRO.1598.BPKHensbroek-VA01 gewijzigd vast te stellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor de gemeente die gepaard gaan met 
de voorbereiding en uitvoering van dit plan gedekt zijn middels een anterieure overeenkomst. 
 
Motie 
 
De raad heeft unaniem de ingediende motie ‘Julianaweg’ aangenomen, met als  
Dictum: 
 
Verzoekt het college: 

1. De memo “verkeerssituatie Julianaweg D22.008581” ten uitvoer te brengen en dit te 
dekken uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Hiertoe voor de 
raadsvergadering van 24 oktober 2022 een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te 
leggen; 

2. Met de ontwikkelaar van Pioenhof overeen te komen dat de ontwikkelaar ervoor zorg 
draagt dat aan potentiele kopers de navolgende informatie schriftelijk wordt verstrekt: 
‘’Aan de Julianaweg zijn meerdere bedrijven gevestigd. Deze bedrijven hebben mede 
afhankelijk van het seizoen relatief veel verkeer over de Julianaweg met vrachtauto’s 
(Dekker) en tractoren met landbouwwagens (Molenaar) . Dit verkeer kan door bewoners 
mogelijk als hinderlijk worden ervaren door tijdstip en frequentie.  
In de geldende bestemmingsplannen (te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl) kunt u 
zich vergewissen van de ontwikkelmogelijkheden van deze bedrijven.” 
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De griffier, 
 

 
 
 
mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen 

De voorzitter, 
 

 
 
 
mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

 
 

02.06.03  RV Wijziging huurprijzen 11 huurappartementen Buitenplaats in de Goorn 
  De raad besluit: 

1. De 11 appartementen te verhuren voor 80% van de maximaal redelijke huur. 
2. De onrendabele top van in totaal € 298.708,- als verlies te nemen in 2022, dit bedrag te dekken 
uit het begrotingsoverschot vanuit het Woningbedrijf en te verrekenen met de 
bestemmingsreserve Woningbedrijf. 
3. De Begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 

02.07   Lijst Ingekomen Stukken 
  Op verzoek van de fractie GBK worden de stukken  

02.07.05.11 (Mail met bijlage inzake Tuindersweijde Zuid Fase 1) en  
02.07.05.14 (Deelnemers Beleeftv groep Horstenburgh spreken zich unaniem uit voor het plan om 
de kermis Obdam weer in het hart van het dorp te houden)  
in het eerstvolgende presidium besproken. 
 
Voor het overige stelt de raad de lijst van ingekomen stukken ongewijzigd vast. 
 

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

 
02.09  Sluiting 

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:47 uur. 
 

  Aldus vastgesteld op 24 oktober 2022, 
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