
BESLUITENLIJST

Raad

Datum: 29 maart 2022

Aanwezig:   VVD: de heren W.A.J. Fakkeldij, 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 heer 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

Voorzitter: mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers

Griffier: mevrouw E.M.L. Marijnissen

Portefeuille-

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

Verhinderd: de heren B.H. Krijnen (VVD), J. van der Noordaa (VVD) en R. Klok (GBK)  

2.01 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur. 
Er zijn 16 raadsleden aanwezig.

2.02 Vaststellen agenda 

De raad stelt onder de volgende toevoegingen vanuit Het Debat voor vanavond:

 RV Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd E.M.L. Marijnissen (2.05.01)

 RV Beëindiging wethouderschap J.J.A.S. Houtenbos en herverdeling 

portefeuille (2.05.02)

de agenda overeenkomstig vast.

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming 

Loting is niet nodig geacht.

2.04 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 28 februari en 7 maart 2022

De raad stelt de besluitenlijsten 28 februari en 7 maart 2022 ongewijzigd vast.

2.05  Agendapunten

2.05.01 RV Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd E.M.L. Marijnissen

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

Mevrouw E.M.L. Marijnissen met ingang van 6 april 2022 een 

arbeidsovereenkomst aan te bieden voor onbepaalde tijd als griffier op de griffie 

van de gemeente Koggenland.

2.05.02 RV Beëindiging wethouderschap J.J.A.S. Houtenbos en herverdeling portefeuille

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Kennis te nemen van de ontslagbrief van wethouder J.J.A.S. Houtenbos
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2. Het aantal wethouders te verminderen naar twee wethouders

3. Kennis te nemen van de voorlopige verdeling van de portefeuille Houtenbos 

over de collegeleden, zoals vermeld in bijlage 2.

2.06 AGENDAPUNTEN  ONDER VOORBEHOUD

2.06.01 RV Benoeming leden commissie geloofsbrievenonderzoek

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

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

geloofsbrieven te benoemen:

Mevrouw K. van der Gaast, mevrouw M.C.A. Sjerps-van Diepen (voorzitter) en de 

heer W.A.J. Fakkeldij.

Na een schorsing inzake het drietal onderzoeken wordt door de voorzitter 

mevrouw Sjerps-van Diepen met een positief advies verslag gegeven over:

1. de rechtmatigheid verkiezingen 

2. het onderzoek geloofsbrieven van de raadsleden 

3. en onderzoek geloofsbrieven van de beoogde fractievertegenwoordigers. 

2.06.02 RV Onderzoek rechtmatigheid verkiezingen en toelating raad

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel inzake 

I. De rechtmatigheid van de verkiezingen: 

De raad van de gemeente Koggenland heeft kennis genomen van het verslag van 

de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van 29 maart 2022 en 

neemt de conclusie daarvan over, en besluit dat de organisatie en het verloop van 

de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 aan de wettelijk 

gestelde eisen voldoen en dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 

rechtmatig te verklaren is”.

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel inzake 

II. Toelating van de benoemde raadsleden:

De raad van de gemeente Koggenland heeft kennis genomen van het verslag van 

de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek van 29 maart 2022 en neemt de 

conclusie daarvan over, en besluit de volgende personen toe te laten tot de raad 

van de gemeente Koggenland voor de raadsperiode 2022-2026:

Mevrouw R.A.V.M. Baltus (Richelle) 

De heer W.P.J. Bijman (Win)

De heer E.F. Dekker (Ed)

Mevrouw A.R. van Dolder (Rosalien)

Mevrouw A.M.C. van Kampen (Marian)

De heer R. Klok (René)

De heer F.P.P.J. Kremers (Frans)

De heer B.H. Krijnen (Bart)

Mevrouw T.E. Kuijper-van der Roest (Tinda)

Mevrouw A.C.M. van der Lee, (Anneke)

De heer R.M. Linnekamp (Remco)
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De heer S. Meijn (Simon)

De heer R. Nooij (Rick)

Mevrouw K.J.A.M. Rietveld (Karin)

De heer A. Schipper (Arti)

De heer F.P. Schuitemaker (Frank)

Mevrouw M. Sleven (Marjolijn)

De heer J.P.A.J. Ursem (Johan)

Mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras (Rianka)   

Afscheid 

Er wordt onder dankzegging voor al het verrichte werk afscheid genomen van de 

volgende raadsleden: 

VVD: de heren Wout Fakkeldij, Jeroen Schilder, Tim Ursem en Jack Stroomer. De 

heer van der Noordaa zal ook niet langer meer als raadslid in de raad 

plaatsnemen, maar wordt als zijnde de fractievertegenwoordiger voor de VVD 

voorgedragen.

CDA: de heer N. Bijman en mevrouw Sjerps –van Diepen. 

Fractievertegenwoordiger de heer Maikel Groot wordt in de raad van 25 april 

wederom als fractievertegenwoordiger voor het CDA voorgedragen voor 

benoeming. 

GBK: mevrouw Van der Gaast

PvdA/GL: de heer Doodeman en fractievertegenwoordiger de heer Scholtens 

Ook is aandacht voor de opgeheven partij WK met de raadsleden mevrouw te 

Winkel en Kuijpers-van der Roest (beiden terugkerend in de raad als raadslid GBK 

resp. VVD)  

Voor alle afscheidnemende raadsleden en fractievertegenwoordigers is er een 

aandenken en zijn bloemen overhandigd.

Nadat ook vanuit alle fracties een woord van afscheid is gegeven heeft mevrouw 

Van der Gaast als voorzitter van de Auditcommissie een woord van dankzegging 

voor de defungerende leden van deze commissie 

Tot slot wordt nog speciale dank gegeven aan de heer J. Ursem voor het 

vervullen van het plaatsvervangend raadsvoorzitterschap en het voorzitterschap 

bij de informatieavonden in de afgelopen raadsperiode. 

Koninklijke onderscheiding: 

De heer Wout Fakkeldij (sinds 2002, 5 raadsperiodes),

De heer Nico Bijman (sinds 2010),

Mevrouw Ria Sjerps-van Diepen (sinds 1995, 7 raadsperiodes),

en mevrouw Karin van der Gaast (8 jaar gemeente Leidschendam-Voorburg en 4 

jaar raadslid Koggenland)

ontvangen -gelet op de minimale staat van dienst van minimaal 12 jaar 

raadslidmaatschap- een koninklijke onderscheiding en worden benoemd tot Lid 

in de Orde van Oranje-Nassau.
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2.09 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Aldus vastgesteld op 25 april 2022,

De voorzitter De griffier

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

  


