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BESLUITENLIJST
Raad
Datum:

12 april 2021

Aanwezig:

VVD: de heren B.H. Krijnen, W.A.J. Fakkeldij, J. van der Noordaa (niet bij
presentielijst), 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
Gemeente Belangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en de dames
K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen
PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heer F.P.C. Doodeman
Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper-van der
Roest
Voorzitter:
mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
Griffier:
mevrouw E.M.L. Marijnissen
Portefeuillehouders: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
Verhinderd:
2.01

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 21:10 uur

2.02

Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:
- 2.07.01Krediet voor ontwikkeling de Tuinen deel 2
- 2.09 Motie vreemd aan de orde van de dag van VVD, CDA, Welzijn Koggenland,
GBK en PvdA/GL over ‘Vaart in de doorvaarbaarheid!’

2.03

Aanwijzen griffier mevrouw E.M.L. Marijnissen
Er wordt afgezien van schriftelijke stemming, derhalve besluit de raad unaniem
overeenkomstig het voorstel:
1.
Mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen met ingang van heden aan te wijzen als
griffier voor de gemeente Koggenland;
2.
De arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken tussen de
werkgeverscommissie en mevrouw Marijnissen en zijn vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst, hierbij van toepassing te verklaren.
Mevrouw Marijnissen heeft vervolgens de belofte afgelegd.

2.04

Loting
Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 16 de heer Stroomer van de VVD

2.05

Vaststellen besluitenlijst
De raad stelt de besluitenlijst van 9 maart 2021 ongewijzigd vast.

2.06
2.06.01

Agendapunten
Wijziging gemeenschappelijke regeling OD NHN 2021
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1.
In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

2.06.02

Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Allure
Er wordt afgezien van schriftelijke stemming, derhalve besluit de raad unaniem
overeenkomstig het voorstel:
1.
Mevrouw M. Beemsterboer met ingang van heden te benoemen als nieuw lid
van de Raad van Toezicht van de Stichting Allure

2.07
2.07.01

Agendapunten onder voorbehoud
Krediet voor ontwikkeling plan De Tuinen deel 2
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1.
Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.300.000 excl. BTW voor de
ontwikkeling plan De Tuinen deel 2;
2.
Het krediet te dekken uit inkomsten van de verkoop bouwrijpe kavels;
3.
De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

2.08

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

2.09

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
De aangepaste motie vreemd aan de orde van de dag van VVD, CDA, Welzijn
Koggenland, GBK en PvdA/GL over ‘Vaart in de doorvaarbaarheid!’ wordt unaniem
aangenomen.
Dictum motie:
Verzoekt het college:
1. De knelpunten en gevaarlijke smalle doorgangen in kaart te brengen.
2. Een raming te maken op de investering om deze knelpunten po te lossen.
3. Inzichtelijk te maken waar de uitbreidingen van de huidige vaarroute mogelijk zijn.
4. Dit geheel als raadsvoorstel aan de raad aan te bieden in de raadsvergadering van 5 juli
2021.

2.10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Aldus vastgesteld op 10 mei 2021,
De voorzitter

De griffier

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

Mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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