
BESLUITENLIJST 
  

Raad 

 

Datum:  4 oktober 2021 

Aanwezig:    VVD: de heren B.H. Krijnen, 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 en 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 heer W.A.J. Fakkeldij (VVD) 

    

2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 23.10 uur. 

 

2.02 Vaststellen agenda  

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

 2.06.01 Transformatievisie Jeugdzorgplus 2023 (1.03.01) 

 2.06.02 Concept beleidsplan 2022-2025 WerkSaam Westfriesland 

‘Meedoen telt’ (1.03.02) 
 2.06.03 Nazomernotitie 2021 (aangepast) (1.03.03) 

 2.06.04 Uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland (1.03.04) 

 2.06.05 Vaststellen Bestemmingsplan Dubbelspoor-Hofland, Obdam 

 2.06.06a Bekrachtiging geheimhouding document Schets tijdelijke weg 

Tuindersweijde zuid fase 1 (1.03.06a) 

 2.06.06b Voorontwerp bestemmingsplan Tuindersweijde-Zuid deel 1 

(1.03.06b)  

 

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 14, de heer Schipper (GBK). 

 

2.04 Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 september 2021 

 De raad stelt de besluitenlijst van 13 september 2021 ongewijzigd vast. 

 

2.05  Agendapunten 

2.05.01 Verlenen ontheffing van het ingezetenschap van Koggenland  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

De heer J.J.A.S. Houtenbos tot 2 november 2022 ontheffing te verlenen van het 

ingezetenschap van Koggenland. 

 

2.06  Agendapunten onder voorbehoud 

2.06.01 Transformatievisie jeugdzorg 2023 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 
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De ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ vast te stellen. 

2.06.02 Concept beleidsplan 2022-2025 WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt’ 
 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

Een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan 2022-2025 van 

WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt!’ en daarbij het algemeen bestuur van 
WerkSaam Westfriesland te verzoeken om in het beleidsplan 2022-2025 op te 

nemen dat het bieden van het passend aanbod voor zorgcliënten in het kader 

van de Participatiewet in samenwerking met de gemeenten nog nader 

uitgewerkt wordt. 

 

2.06.03 Nazomernotitie 2021 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Nazomernotitie 2021 vast te stellen. 

2. Het bijgestelde begrotingstekort over 2021 te verlagen van € 718.000 nadelig 
naar € 285.000 nadelig en deze bijstelling te verrekenen met de reserve 
Begrotingsregulatie. 

3. De Begroting 2021 en het meerjarenperspectief conform de Nazomernotitie 

te wijzigen 

4. Kennis te nemen van het bijgestelde meerjarenperspectief 

5. De stelpost structurele middelen Jeugdzorg mee te nemen in de opstelling 

van de Begroting 2022 met een voordelig bedrag van:  

- € 703.000 over 2023  
- € 643.000 over 2024  
- € 572.000 over 2025 

 

2.06.04 Uitvoeringsprogramma energieneutraal Westfriesland 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma energieneutraal Pact van 

Westfriesland; 

2. dekking van de onderdelen programmamanagement en communicatie mee te 

nemen in het capaciteitsonderzoek uitvoering Klimaatakkoord. 

 

2.06.05 Vaststellen Bestemmingsplan Dubbelspoor-Hofland, Obdam 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1- het bestemmingsplan 'Obdam, Dubbelspoor-Hofland', zoals bepaald in de 

digitale bestandenset NL.IMRO.1598.BPHLDspoor-va01, ongewijzigd vast te 

stellen; 

2- Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast 

te stellen, omdat de kosten die gepaard gaan met het opstellen en 

voorbereiden van dit plan verzekerd zijn middels de GREX Hofland (2005) en de 

aanpassing van het resultaat op voorgenoemde GREX middels het raadsbesluit 

van 7 juni 2021. 
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2.06.06a Bekrachtiging geheimhouding document Schets tijdelijke weg Tuindersweijde 

zuid fase 1 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor het bijgevoegd document. 

 

2.06.06b Voorontwerp bestemmingsplan Tuindersweijde-Zuid deel 1 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met het voorontwerp Bestemmingsplan Tuindersweijde-Zuid 

deel 1 

2. Het voorontwerp-bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak 

3. In te stemmen met de aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning voor 

een ontsluitingsweg ten behoeve van het bouwverkeer vanaf de parallelweg 

langs Braken. 

 

2.07 Lijst ingekomen stukken  

2.07.01 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

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

 Er zijn geen moties vaod ingediend.  

 

2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.17 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 1 november 2021, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

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