
BESLUITENLIJST

Raad

Datum: 13 december 2021

Aanwezig:   VVD: de heren B.H. Krijnen, W.A.J. Fakkeldij, 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, 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:  --

2.01 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 00:11 uur. Er zijn geen afwezigen en
derhalve 19 raadsleden aanwezig.

2.02 Vaststellen agenda 

De raad stelt de agenda vast onder de volgende wijzigingen (gelet op de
bespreking in Het Debat) en toevoegingen:

Van deze agenda verwijderde agendapunten (in Het Debat):

 2.06.02 RV Doelgroepen/Invulling stedenbouwkundig plan locatie
Dwingel (Jozefschool): de motie ‘Hoed/Goed’ wordt als motie vreemd aan
de orde van de dag bij agendapunt 2.08 behandeld

 2.06.06 RV Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit
Koggenland 2022 (inclusief het amendement en de motie)

Toevoeging van de agendapunt(en) uit HET DEBAT:
 2.06.01 RV Doe team Ontmoetingsplein Obdam incl. amendement
 2.06.03 RV Onderzoek Huisvesting Buitendienst
 2.06.04 RV Vaststellen toetsingskader Wind op (Koggen)land incl.

amendement
 2.06.05 RV Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0
 2.06.07 RV Integraal Huisvestingsplan Onderwijs incl. motie.
 2.06.08 RV APV 2022 incl. aangepast besluit (AVOI)
 2.08 Motie vaod ‘Hoed/Goed’

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming 

Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij de heer Dekker (CDA).

2.04 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 15 november 2021

De raad stelt de besluitenlijst van 15 november 2021 ongewijzigd vast.

2.05  Agendapunten
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2.05.01 RV Grenscorrectie met gemeente Hoorn

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

De grenscorrectie vast tussen de gemeenten Koggenland en Hoorn vast te stellen,

conform de bijgaande tekening.

2.05.02 RV Verordening nadeelcompensatie Koggenland 2022

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

De “Verordening nadeelcompensatie Koggenland 2022” vast te stellen.

2.05.03 RV Definitieve VVGB Verlaatsweg 47 te Spierdijk

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. In te stemmen met de nota van beantwoording van de zienswijzen welke zijn

ingediend naar aanleiding van de kennisgeving van het ontwerp van de

omgevingsvergunning voor het realiseren van een vervangende

nieuwbouwwoning op het perceel Verlaatsweg 47 te Spierdijk;

2. De definitieve Verklaring Van geen Bedenkingen af te geven ten gunste van

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren van een

vervangende nieuwbouwwoning op het perceel Verlaatsweg 47 te Spierdijk

2.06  Agendapunten onder voorbehoud

2.06.01 RV Doe team Ontmoetingsplein Obdam

Amendement

Het door WK en GBK ingediende amendement ‘RV Doe team Ontmoetingsplein

Obdam’ wordt met 11 stemmen voor (CDA, GBK en WK) en 8 stemmen tegen

(VVD en PvdA/GL) aangenomen:

Dictum:

Beslispunt 2 met de volgende tekst: Hiervoor een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen

en deze reserve te voeden door eenmalig € 520.000 te onttrekken uit de reserve Vitaal

Platteland. Voorwaarde is dat het doe team tenminste € 65.000 aan sponsoring realiseert.

Te wijzigen in:

Hiervoor een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen en deze reserve te voeden door

eenmalig € 520.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Voorwaarde is dat het doe team

tenminste € 65.000 aan sponsoring realiseert.

Het besluit

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel, met inachtneming van de

gewijzigde tekst onder beslispunt 2 door het aangenomen amendement:

1. In te stemmen met de realisatie van een ontmoetingsplein rondom de St.

Victorkerk en dorpshuis De Brink in Obdam.

2. Hiervoor een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen en deze reserve te

voeden door eenmalig € 520.000 te onttrekken uit de algemene reserve.

Voorwaarde is dat het doe team tenminste € 65.000 aan sponsoring realiseert.)

3. De investering te activeren, hiervan € 408.900 af te schrijven in 30 jaar en €

111.100 in 20 jaar.

4. De kapitaallasten van € 13.630 gedurende de eerste 30 jaar én de

kapitaallasten van € 5.555 gedurende de eerste 20 jaar ten laste te brengen van

de bestemmingsreserve kapitaallasten.
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5. Voor de projectvoorbereiding en toezichthouding eenmalig € 45.000

beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de reserve Vitaal Platteland.

6. In de Kadernota 2023 het budget onderhoud openbare ruimte structureel met

€ 7.500 te verhogen en de begroting ten gevolge hiervan te wijzigen.

2.06.03 RV Onderzoek Huisvesting Buitendienst

Stemverklaring

Mevrouw Rietveld (PvdA/GL) verklaart dat de beide locaties (zijnde Spierdijk en

Berkhout) moeten worden uitgewerkt zodat er weloverwogen besloten kan

worden.

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. In te stemmen met het scenario nieuwbouw op één locatie;

2. Een voorbereidingskrediet huisvesting Buitendienst beschikbaar te stellen van

€ 100.000 en ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

3. De begroting 2022 via de zomernotitie dienovereenkomstig te wijzigen.

2.06.04 RV Vaststellen toetsingskader Wind op (Koggen)land

Amendement

Het door de CDA, WK en VVD ingediende amendement ‘RV vaststellen

toetsingskader Wind op (Koggen)land’ is met 15 stemmen voor (VVD, CDA, WK

en PvdA/GL) en 4 stemmen tegen (GBK) aangenomen:

Dictum:

Om aan beslispunt 1 toe te voegen: “Met dien verstande dat het toetsingskader ‘Wind op

(Koggen)land’ gewijzigd wordt vastgesteld aangaande: Erfturbines mogen alleen op de

achterzijde van bouwblokken worden geplaatst, achter de bestaande bebouwing. Hier kan in

bijzondere gevallen van afgeweken worden.

Het besluit

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel met inachtneming van de

toegevoegde tekst door het aangenomen amendement:

1. het toetsingskader 'Wind op (Koggen)land' vast te stellen. Met dien verstande

dat het toetsingskader ‘Wind op (Koggen)land’ gewijzigd wordt vastgesteld

aangaande: Erfturbines mogen alleen op de achterzijde van bouwblokken

worden geplaatst, achter de bestaande bebouwing. Hier kan in bijzondere

gevallen van afgeweken worden.

2.06.05 RV Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen;

2. in afwachting van middelen vanuit het rijk, nog geen verder (technisch)

onderzoek te starten in de verkenningsbuurten;

3. wanneer er middelen (zoals genoemd bij punt 2) beschikbaar zijn, te beginnen

met de verkenningsbuurt in het zuidelijk deel van Avenhorn;

4. met de door uw raad beschikbaar gestelde middelen, wel al te starten met

communicatie over de warmtetransitie en maatregelen die inwoners zelf kunnen

treffen.
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2.06.07 RV Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het besluit

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) Gemeente Koggenland

2022-2038 vast te stellen.

2. De investerings- en kapitaalslasten met betrekking tot het IHP met ingang van

2023 op te nemen in de meerjarenbegroting maar voor iedere investering die op

basis van het IHP zal plaatsvinden een taakstellend krediet beschikbaar te stellen.

Stemverklaring

Mevrouw Sjerps (CDA) verklaart dat het CDA meegaat met de motie, in die zin

dat het financieel haalbaar is.

Motie

De door de GBK, VVD en WK ingediende motie ‘Nieuwbouw van de Jozef en

Mariaschool in Spierdijk’, is unaniem door de raad aangenomen:

Dictum:

Verzoekt het college

1. De nieuwbouw van de Jozef en Mariaschool in Spierdijk in de planning van het IHP 2022-2038

te vervroegen, zodat het eerder dan 2027 kan plaatsvinden;

2. De raad in het tweede kwartaal van 2022 een raadsvoorstel te doen toekomen waarin is

uitgewerkt wanneer nieuwbouw gaat plaatsvinden.

2.06.08 RV APV 2022

De raad besluit unaniem overeenkomstig het aangepaste, door toevoeging van

de tekst in het tweede lid, voorstel:

1. De 'Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2022' vast te

stellen.

2. In te stemmen dat in artikel 2:11, vierde lid van de Algemene plaatselijke

verordening Koggenland (APV) voortaan wordt verwezen naar de nieuwe AVOI

in plaats van naar de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

gemeente Koggenland 2014.

2.07 Lijst ingekomen stukken 

2.07.01 De heer J. Ursem (CDA) verzoekt de agendacommissie te bespreken of tot

plaatsing van het LIS document memo ringweg Obdam, onder 2.07.01, tweede

document, op de volgende raadsagenda kan worden besloten, met als motivering

dat het hierin voorgestelde onderzoek eerder dient plaats te hebben.

De raad stelt de lijst ingekomen stukken voor het overige overeenkomstig vast.

    

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

De door de VVD, GBK en WK ingediende motie vreemd aan de orde van de dag

‘Hoed/Goed’ is met 12 stemmen voor (VVD, GBK en WK) en 7 stemmen tegen

(CDA, PvdA/GL) aangenomen:

Dictum:

Verzoekt het college:

1. Om onderzoek te doen of een HOED/GOED te ontwikkelen is op de Leet 40a.

2. Om uiterlijk tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2022 of, als dat niet lukt, anders op
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een daarop volgende reguliere raadsvergadering, de uitkomst aan de gemeenteraad te

presenteren.

2.09 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:31 uur. 

Aldus vastgesteld op 17 januari 2022,

De voorzitter De plv. griffier

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers H.J. Hogendoorn

  


