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VOORZITTER
GRIFFIER
PORTEFEUILLEHOUDERS
VERHINDERD

2.01

Raad
5 juli 2021
VVD: de heren W.A.J. Fakkeldij, J.W. Schilder, B.H. Krijnen, T.T.P. Ursem, J.J. Stroomer en J. van der Noordaa;
CDA: mevrouw M.C.A. Sjerps-van Diepen en de heren E.D. Dekker, R. Nooij en J.P.A.J. Ursem;
GBK: mevrouw K. van der Gaast en mevrouw A.M.C. van Kampen;
PvdA/GL: mevrouw K.J.A.M. Rietveld;
WK: mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras en mevrouw T.E. Kuijper-van der Roest;

mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
mevrouw E.M.L. Marijnissen
mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
De heren N.C. Bijman (CDA), F.P.C. Doodeman (PvdA/GL), R. Klok en P.J.M. Bakker (GBK)
Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 21.55 uur.
De heren N.C. Bijman (CDA), F.P.C. Doodeman (PvdA/GL), R. Klok en P.J.M. Bakker (GBK) hebben afbericht
gegeven. Er zijn 15 raadsleden aanwezig.

2.02

Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:

2.05.02 Vaststellen Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen (1.03.02)
2.05.03 LED verlichting sportvelden (1.03.03)
2.05.04 Toekomst inzameling huishoudelijk afval (1.03.04)
2.05.05 Vaststellen Verordening Jeugdhulp 2021 (rechtstreeks doorgezet naar het
besluit)
 2.05.06 Regionaal beleidskader Laaggeletterdheid (1.03.06)
 2.05.07 Raadsopdracht 'Doorontwikkeling Inwonerparticipatie' (1.03.07)
 2.07 motie vreemd ‘Gefaseerde ontwikkeling Tuindersweijde’






De Intentieovereenkomst zonneweide Jaagweg (1.03.01/ en onder voorbehoud 2.05.01) is door de raad bij
aanvang van Het Debat van de agenda gehaald en is derhalve niet In Het Besluit aan de orde.
2.03

Loting
Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 14, de heer J. Schilder (VVD)

2.04
2.04.01

Agendapunten
Verklaring van geen bedenkingen Verlaatsweg 47, Spierdijk
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5,
eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven
ten gunste van het verlenen van een op 20 november 2020 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor
het bouwen van één vervangende nieuwbouwwoning op het perceel Verlaatsweg 47 te Spierdijk;
2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen
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de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend;
2.04.02

Vaststelling bestemmingsplan Avenhorn 'Grosthuizen 54'
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze middels de ‘nota van beantwoording
zienswijze’ als opgenomen in het bestemmingsplan;
2. Het bestemmingsplan ‘Avenhorn-Grosthuizen 54’, als bepaald in de digitale bestandenset
NL.IMRO.1598.BPLGGrosthuizen54-va01 vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen omdat de kosten die gepaard gaan met de
voorbereiding van het plan anderszins verzekerd zijn

2.05
2.05.01
2.05.02

Agendapunten
Van de agenda afgehaald
Vaststellen Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Kernen
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. De Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Kernen vast te stellen.
2. In te stemmen met het vervolgproces

2.05.03

LED verlichting sportvelden
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Te besluiten alle primaire verlichting bij sportvelden in de gemeente te
laten vervangen door ledverlichting.
2. Te besluiten om de verenigingen een eenmalig aanbod te doen om 50% van de resterende kosten voor de
secundaire verlichting te betalen na aftrek van subsidies.
3. Te besluiten met terugwerkende kracht dit aanbod ook te doen aan sportverenigingen die al over zijn
gegaan naar ledverlichting.
4. voor de uitvoering hiervan een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds in te stellen
5. De bestemmingsreserve als start te voeden met een onttrekking vanuit de Algemene Reserve ter grootte
van €250.000.
6. De Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

2.05.04

Toekomst inzameling huishoudelijk afval
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In 2022 een onafhankelijk benchmarkonderzoek uit te laten voeren naar de tariefstellingen van HVC,
hiervoor eenmalig een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag mee te nemen in de
begroting 2022.
2. Na het evaluatiemoment van de DVO met HVC in 2023 te besluiten of de vigerende DVO wordt voortgezet
én tevens te besluiten of wordt overgegaan tot invoering van een
prijsprikkelsystematiek;
3. In te stemmen met het uitvoeren van de navolgende optimalisaties en deze uiterlijk per 1 januari 2022 te
effectueren:
a. Voor circa 0,25 fte Inzet afval coaching van HVC af te nemen, hiervoor jaarlijks structureel € 28.500
beschikbaar te stellen en dit bedrag te verwerken in de afvalstoffenheffing;
b. Verbeteren inzamelprestaties GFTe, hiervoor jaarlijks structureel € 10.000 beschikbaar te stellen en dit
bedrag te verwerken in de afvalstoffenheffing;
c. Optimaliseren glasinzameling door het plaatsen van extra glasbakken, hiervoor jaarlijks structureel
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€ 3.000 beschikbaar te stellen voor lediging en dit bedrag te verwerken in de afvalstoffenheffing;
d. Het CAW voor te leggen om de sluitingstijd van het afvalbrengstation in Obdam op de zaterdag structureel
te verruimen van 14.30 uur naar 16.00 uur en hiervoor een PM-post op te nemen.
e. De “recyclekraam” af te nemen, hiervoor € 7.500 beschikbaar te stellen en dit bedrag te verwerken in de
afvalstoffenheffing.
f. De bovengenoemde punten te evalueren medio 2023 zodat deze kunnen worden meegenomen in de
evaluatie van de DVO.
2.05.05

Vaststellen Verordening Jeugdhulp 2021
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Vast te stellen de Verordening Jeugdhulp 2021 gemeente Koggenland.
2. De Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Koggenland per 1 augustus 2021 in te trekken.

2.05.06

Regionaal beleidskader Laaggeletterdheid
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met het beleidskader “Westfriese Aanpak Laaggeletterdheid, 2021 – 2024”.
2. Het jaar 2022 als financieel overgangsjaar vast te stellen.
3. Het college de opdracht te geven, om in regionaal verband, vanaf het jaar 2023 een sluitende meerjarige
begroting op te stellen. De meerjarige begroting uiterlijk het tweede kwartaal 2022 ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad. Hierbij is het uitgangspunt dat het regionale beleidskader vanaf 2023
binnen de ontvangen Rijksmiddelen wordt uitgevoerd.

2.05.07

Raadsopdracht 'Doorontwikkeling Inwonerparticipatie'
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met de in dit voorstel opgenomen Raadsopdracht ‘Doorontwikkeling Inwonerparticipatie’.
2. Het college te verzoeken om deze opdracht uit te voeren en de gemeenteraad medio kwartaal 4 van dit
jaar het resultaat hiervan ter besluitvorming voor te leggen.

2.06

Lijst van Ingekomen Stukken
De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.

2.07

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
De motie vreemd (raadsbreed) ‘Gefaseerde ontwikkeling Tuindersweijde’ is met inachtneming de wijziging*
(cursief) unaniem aangenomen:
Dictum motie:
Verzoekt het college
1.
De gemeenteraad in oktober 2021 een voorstel te doen toekomen om de eerste fase van het
bestemmingsplan Tuindersweijde in procedure te brengen, teneinde de bouwopgave van deze eerste fase te
realiseren.
2.
Tegelijkertijd verder te gaan met de uitwerking van de vervolgfasen van het bestemmingsplan,
inclusief de verdere uitwerking van de drie ontsluitingsvarianten, zodat de gemeenteraad daar een
zorgvuldige afweging over kan maken en de woningbouw ook na de eerste fase gecontinueerd kan worden.
3.
Naast de verdere uitwerking van bestemmingsplan Tuindersweijde een visie te ontwikkelen op
woningbouw in Obdam Oost voor de langere termijn, inclusief de ontsluiting daarvan.
BLAD
3 VAN 4

BESLUITENLIJST RAAD (VERVOLG)

* oktober in plaats van september
2.08

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.09 uur.

Aldus vastgesteld d.d. 13 september 2021
De voorzitter,

De griffier,

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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