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Ursem bedankt voor zijn inzet als lid en de heer Stroomer gefeliciteerd als nieuw 

lid van de Auditcommissie.  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

De heer J.J. Stroomer te benoemen tot lid van de Auditcommissie van de 

gemeenteraad Koggenland. 

2.05.03 Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Esther Appelman 

 

De voorzitter van de werkgeverscommissie, de heer N. Bijman, licht de vaste 

aanstelling van mevrouw Appelman toe met felicitaties en onder dankzegging 

voor het reeds verrichte goede werk ondanks alle personele wisselingen. 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

Mevrouw J.E. Appelman een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als 

griffiemedewerker op de griffie van de gemeente Koggenland aan te bieden met 

ingang van 1 september 2021. 

  

2.05.04 Voorstel wijziging GR Recreatieschap Westfriesland 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

In te stemmen met het advies m.b.t. de wijziging van Artikel 24 van de GR en dit 

terug te laten werken tot 1 januari 2021.  

 

De wijziging van Artikel 24 betreft het toevoegen van een vierde lid aan Artikel 24 

luidende: 

Indien bij de uitvoering van de in lid 1 en 3 bedoelde verordeningen mocht blijken 

dat deze niet volledig dan wel inadequaat toepasbaar zijn, kan het algemeen 

bestuur, na overleg met het college van de centrumgemeente (gemeente Stede 

Broec), besluiten aan deze verordeningen specifieke bepalingen toe te voegen 

en/of bepalingen uit die verordeningen niet van toepassing te verklaren of eigen 

beleid op te stellen. 

 

2.06  Agendapunten onder voorbehoud 

2.06.01 Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2025, behorend 

bij ambitieniveau B met bijbehorende adaptatiestrategie; 

2. Voor de uitvoeringsagenda een krediet van €120.000 beschikbaar te stellen, en 
dit krediet te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds en dit fonds 

uit te breiden met € 120.000. 
De € 120.000 wordt gevoed door een éénmalige onttrekking vanuit de algemene 
reserve. 

3. De Begroting 2021 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

2.06.02 Behandelen Warmtetransitievisie 0.5  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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1. om in te stemmen met de gekozen uitgangspunten voor de Transitievisie 

Warmte zoals die in het conceptversie 0.5 zijn gepresenteerd; 

2. om in te stemmen met de gekozen vier verkenningsbuurten; 

3. om de 0.5 versie van de Transitievisie Warmte vrij te geven voor participatie; 

4. een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van participatie en 
communicatie en dit bedrag te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de 

Bestemmingsreserve Woningbedrijf 

2.06.03 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden i.v.m. Veilig Thuis 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 

2.07 Lijst ingekomen stukken  

2.07.01 De raad kan zich vinden in de afdoening van de stukken en stelt de lijst ingekomen 

stukken ongewijzigd vast.  

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

 - 

2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.48 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 4 oktober 2021, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

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

  

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/

