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Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper-van der
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Voorzitter:
mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
Griffier:
de heer H.J. Hogendoorn
Portefeuillehouders: de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
Verhinderd:
portefeuillehouder mevrouw A.R. van Dolder
2.01

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19:31 uur

2.02

Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen en wijzigingen:
2.08.01 Vaststellen Kadervisie Koggenland incl. motie van PvdA/GL en GBK over
Behouden huurwoningen in kleine kernen
2.08.02 Vaststellen keuze strategie ruimtelijke adaptatie
2.10 Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, WK, VVD, GBK en PvdA/GL over
Ontsluiting Tuindersweijde
Bij agendapunt 2.4 zal alleen de eed nog worden afgelegd door de plv. griffier. Het
aanwijzingsbesluit is reeds genomen in de vergadering van 8 maart 2021 19:00u.

2.03

Loting volgorde hoofdelijke stemming
Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 16, dhr. Stroomer.

2.04

Aanwijzing plv. griffier H.J. Hogendoorn
De heer Hogendoorn legt de eed af.

2.05

Benoeming raadslid mevrouw A.M.C. van Kampen
De Commissie Geloofsbrieven bestaande uit mevrouw Te Winkel en de heren Nooij en
T. Ursem brengen via hun voorzitter dhr. Nooij verslag uit van hun onderzoek. De
commissie is bijeengeweest op 8 maart 2021 en heeft geen enkel beletsel gevonden
om mevrouw A.M.C. van Kampen toe te laten tot de raad van de gemeente
Koggenland.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel:
1. Mevrouw A.M.C. van Kampen toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor
de fractie Gemeente Belangen Koggenland
Mevrouw Van Kampen legt de belofte af.

2.06

Vaststellen besluitenlijsten d.d. 1 februari 2021
De raad stelt de besluitenlijst van 1 februari 2021 ongewijzigd vast.

2.07
2.07.01

Agendapunten
Kaderbrief 2022, overheveling participatiewet aan WerkSaam Westfriesland
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Voor het jaar 2022 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene
uitkering € 816.845 over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor de
uitvoering van het re-integratie beleid;
2. Voor het jaar 2022 voor het resterend budget couleur locale van € 7.604 aan
het college mandaat te verlenen voor de besteding van deze middelen;
3. WerkSaam Westfriesland via de bijgevoegde brief te informeren over de
verwachte over te dragen bedragen in 2022.

2.07.02

Wijziging Verordening geurhinder en veehouderij Koggenland 2013
Stemverklaringen:
De heer Klok geeft aan dat GBK tegen het voorstel zal stemmen met de volgende
verklaring: In 2013 is de geurverordening van 2 naar 4 gegaan. Voorstel toen was
5 maar per motie teruggebracht naar 4. GBK was tegen 5 en 4. Zo nu ook tegen
het aanvaardbaar te verklaren van 4 naar 5.7.
Mevrouw Rietveld geeft aan dat PvdA/GL tegen het voorstel zal stemmen met de
volgende verklaring: Wij blijven het onverstandig vinden om nieuwe inwoners van
de wijk van Obdam op te zadelen met een slecht leefklimaat.
De raad besluit met 13 stemmen voor (VVD, CDA en Welzijn Koggenland) en 6
stemmen tegen (GBK en PvdA/GL):
1. Vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening geurhinder en
veehouderij gemeente Koggenland 2013:

Artikel 2: aanwijzing gebieden
2.1 Als gebied, als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet, wordt aangewezen het
gebied bekend als de bestaande bebouwde kom van Obdam, zoals aangegeven
op de kaart behorende bij deze geurverordening (groen gearceerd).
2.2 Als gebied, als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet, wordt aangewezen het
plangebied bekend als Tuindersweijde, zoals aangegeven op de kaart
behorende bij deze geurverordening (geel gearceerd).

Artikel 3: andere waarden voor geurbelasting
3.1 Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1
van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een
veehouderij op een geurgevoelig object, voor zover de voor geurgevoelige
objecten zich bevinden in het gebied zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van deze
verordening: 1,5 ouE/m3.
3.2 Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1
van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een
veehouderij op een geurgevoelig object, voor zover de voor geurgevoelige
objecten zich bevinden in het gebied zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van deze
verordening: 5,7 ouE/m3
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2.07.03

Principeverzoek hertontwikkeling West 49 a perceel Potveer De Goorn
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) te
verklaren, geen bedenkingen te hebben tegen de op 23 december 2020
ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 10
woningen op de locatie West 49a te Avenhorn en het hergebruiken van de
bestaande bedrijfswoning t.b.v. een burgerwoning;
2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning
geen zienswijzen worden ingediend;
3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke
ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd is.

2.07.04

Aankoop grond en opstallen Avenhorn-West
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de
documenten:
- Raadvoorstel Aankoop grond en opstallen Avenhorn-West
- Raadsbesluit Aankoop grond en opstallen Avenhorn-West
- Bijlage 1 Grex start complex Avenhorn-West
- Bijlage 2 Krediet aankoop en voorbereiding resume
- Bijlage 3 Grondpositie plangebied 1-1-2021
2. De geheimhouding geldt tot het moment dat één en ander bij het kadaster is
geregistreerd.

2.07.05

Benoeming fractievertegenwoordiger namens GBK
De Commissie Geloofsbrieven bestaande uit mevrouw Te Winkel en de heren Nooij en
T. Ursem brengen via hun voorzitter dhr. Nooij verslag uit van hun onderzoek. De
commissie is bijeengeweest op 8 maart 2021 en heeft geen enkel beletsel gevonden
om de heer Schipper toe te laten tot de raad van de gemeente Koggenland als
fractievertegenwoordiger namens de fractie Gemeente Belangen Koggenland.
Er wordt afgezien van schriftelijke stemming, derhalve besluit de raad
overeenkomstig het voorstel:
1. De heer A. Schipper te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de
fractie Gemeente Belangen Koggenland
De heer Schipper legt de belofte af.

2.08
2.08.01

Agendapunten onder voorbehoud
Vaststellen Kadervisie Koggenland
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. De Kadervisie Koggenland vast te stellen.
Stemverklaring over de motie:
Mevrouw Rietveld geeft aan dat PvdA/GL voor het behoud van huurwoningen
in alle kernen van Koggenland is, dus niet alleen de grote kernen maar ook de
kleine kernen.
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De motie van PvdA/GL en GBK over behoud huurwoningen in kleine kernen wordt
met 13 stemmen voor (CDA, GBK, PvdA/GL en WK) en 6 stemmen tegen (VVD)
aangenomen.
Dictum motie:
Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken hoe de gemeente Koggenland de mogelijkheid tot het huren van een
woning in de kleine kernen kan behouden.

2.08.02

Vaststellen keuze strategie ruimtelijke adaptatie
Stemverklaring:
De heer Krijnen geeft aan dat de VVD voor het voorstel zal stemmen, waarbij
gewezen wordt op de uitleg van portefeuillehouder Van Dolder dat elke zes jaar
getoetst kan worden of de gemeente er nog in staat zoals ze dat doet op het
moment van besluiten van dit voorstel en het mede flexibel kunnen zijn in de te
maken keuzes voor wat betreft de te ondernemen ingrepen en zo grip te kunnen
houden op de kosten.
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Akkoord te gaan met ambitieniveau B met de bijbehorende strategie.

2.09

Lijst ingekomen stukken
De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.

2.10

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
De motie van CDA, WK, VVD, GBK en PvdA/GL over ontsluiting Tuindersweijde wordt
unaniem aangenomen.
Dictum motie:
Verzoekt het college:
1. De gemeenteraad, naast de ontsluitingsvariant die op de informatieavond voor inwoners is
gepresenteerd, ook:
a. met creativiteit andere varianten voor ontsluiting voor te leggen,
b. de voor- en nadelen van die verschillende varianten aan te geven waaronder het
verwachte draagvlak onder de inwoners;
2. De gemeenteraad deze varianten voor te leggen alvorens het ontwerpbestemmingsplan in
procedure wordt gebracht.

2.11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19:56 uur.

Aldus vastgesteld op 12 april 2021,
De voorzitter

De griffier

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

Mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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