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AANWEZIG VVD J.J. Stroomer, R.A.V.M. Baltus, T.E. Kuijper-van der Roest, R.M. Linnekamp, 

J. van der Noordaa, P.A. Werner;

GBK R. Klok, P.P.P. Hoven, A. Schipper, F.P. Schuitemaker, M. Sleven;

CDA R. Nooij, N.C.J. Bijman, J.A.P.J. Ursem, M.A.C. te Winkel-Pancras;

PvdA/GL K.J.A.M. Rietveld, A.C.M. van der Lee;

D66 F.P.P.J. Kremers

VOORZITTER M.M. Bonsen-Lemmers

GRIFFIER E.M.L. Marijnissen

PORTEFEUILLEHOUDERS A.R. van Dolder, B.H. Krijnen en A.M.C. van Kampen 

VERHINDERD E.F. Dekker

02.01 Opening

De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 21:45 uur.

Bericht van verhindering: er is afbericht gekomen van de heer Dekker van fractie CDA.

Er zijn raadsleden 18 aanwezig.

02.02 Vaststellen Agenda

De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen vanuit Het Debat: 

✓ RV Doorontwikkeling Participatiebeleid in Koggenland

✓ RV Openen grondexploitatie (complex) 'Het Veer Avenhorn', inclusief de ingediende 

motie ‘Extra woningbouw locatie Het Veer Avenhorn’

✓ RV Voorbereidingskrediet 'Dorpspark/-bos Ursem'

✓ RV Nieuwbouw De Ark Hensbroek

02.03 Loting

Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 16, de heer Stroomer van fractie VVD.

02.04 Vaststelling besluitenlijst 26 september 2022

De raad stelt de besluitenlijst van 26 september 2022 ongewijzigd vast.

02.05 Agendapunten

02.05.01 RV Benoeming extern lid Rekenkamercommissie

Toelichting op het agendapunt:

De verordening op de Rekenkamercommissie Koggenland 2020 stelt dat de commissie

bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee raadsleden. 

Er is een vacature vrijgekomen voor een extern lid en de werving en selectie is afgerond. Met dit 

voorstel wordt overgegaan tot benoeming en installatie van de heer Sijm als nieuw extern lid, 

waarmee de benoeming van de Rekenkamercommissie weer compleet is.

Allereerst heeft de besluitvorming tot benoeming plaatsgehad, daarna is de heer Sijm beëdigd 

(conform art. 81g van de Gemeentewet) zodat hij deze functie ook mag uitoefenen.

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
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1. De heer A.J. (Twan) Sijm RA, wonende te Hoorn, te benoemen als extern lid van de 

Rekenkamercommissie Koggenland.

 

De heer Sijm heeft vervolgens de belofte afgelegd. 

De voorzitter heeft de heer Sijm vervolgens hartelijk gefeliciteerd met deze benoeming. 

 

02.05.02 RV Verkeersmaatregelen Julianaweg

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. In te stemmen met het aanleggen van een voetpad langs de Julianaweg en het verbreden van 

de Julianaweg bij de aansluiting met de Dorpsweg.

2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 246.000,-.

3. Deze investering te activeren en af te schrijven in een periode van 20 jaar met een jaarlijkse 

afschrijving van € 12.300,-.

4. Voor de dekking van de investering vanuit de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen 

een bedrag van € 246.000,- over te hevelen naar de bestemmingsreserve kapitaallasten en de 

jaarlijkse kapitaallasten hieruit te onttrekken.

5. De Begroting 2022 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen.

02.06 Agendapunten onder voorbehoud

02.06.01 RV Doorontwikkeling Participatiebeleid in Koggenland

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. De Beleidsnota ‘Doorontwikkeling Participatie in Koggenland’ vast te stellen;

2. De ‘Participatieverordening gemeente Koggenland 2022’ vast te stellen;

3. Het jaarlijks budget voor Doeteams Koggenland met ingang van 2023 structureel te verhogen 

met een bedrag van € 25.000,--;

4. Om met ingang van 2023 een structureel bedrag van € 5.000,-- beschikbaar te stellen voor het 

subsidiëren van Dorpsraden;

02.06.02 RV Openen grondexploitatie (complex) 'Het Veer Avenhorn'

 Allereerst vindt de besluitvorming over het raadsvoorstel plaats, daarna over de motie.

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. In te stemmen om een inbrengwaarde voor de grond binnen het plangebied Het Veer Avenhorn 

op € 33,00/m2 vast te stellen; 

2. In te stemmen met het openen van de grondexploitatie (complex) “Het Veer Avenhorn” en de 

daarbij behorende grondexploitatieberekening vast te stellen;

3. De begroting overeenkomstig per 2022 te wijzigen.

Stemverklaring bij motie ‘Extra woningbouw locatie Het Veer Avenhorn’:

De heer Ursem (CDA):  Het CDA zal tegen deze motie stemmen, omdat zij het huidige plan 

kwalitatief en kwantitatief een goed plan vindt en zo snel mogelijk tempo wil maken om tot 

realisatie te komen.

De motie ‘Extra woningbouw locatie Het Veer Avenhorn’ (VVD, GBK, D66 en PvdA/GL),

met als dictum: 

verzoekt het college:
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De griffier,

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen

De voorzitter,

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

Uiterlijk in november 2022 de raad te informeren over de mogelijkheden om additionele woningbouw voor 

starters, bij voorkeur CPO, achter locatie 01 van het project ‘Het Veer Avenhorn’ te realiseren en daarbij de 

financiële consequenties en de gevolgen voor de planning van het project aan te geven. 

is met 14 stemmen voor en 4 stemmen (CDA) tegen aangenomen.

02.06.03 RV Voorbereidingskrediet 'Dorpspark/-bos Ursem'

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. Een voorbereidingskrediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het, door een 

onafhankelijk bureau, laten opstellen van het plan bewonersinitiatief ‘Dorpspark/-bos Ursem’, 

2. Dit bedrag te betalen vanuit het budget Vitaal Platteland.

02.06.04 RV Nieuwbouw De Ark Hensbroek

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel :

1. In te stemmen met de locatiekeuze voor het voetbalcomplex van Apollo '68 als 

nieuwbouwlocatie  van De Ark;

2. In te stemmen met het uitwerken van deze locatie en de gemeenteraad een voorstel van een 

voorkeursvariant met de financiële consequenties aan te bieden in het eerste kwartaal van 2023; 

3. In te stemmen met beschikbaarstelling van een investeringskrediet van € 3.719.283,- voor 

nieuwbouw van basisschool De Ark in Hensbroek; 

4. De extra kapitaallasten van € 18.000,-  dekken uit de begrotingsruimte 2023 en verder;

5. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen.

02.07 Lijst van ingekomen stukken

Op verzoek van de fractie PvdA/GL wordt stuk 02.07.05.01 (Brief van BDO namens diverse 

projectontwikkelaars, aan alle Westfriese raden inzake Voorstellen voor een doorbraak in de 

Westfriese wooncrisis) in het eerstvolgende presidium besproken.

Voor het overige stelt de raad de lijst van ingekomen stukken ongewijzigd vast.

02.08 Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag

Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingebracht.

02.09 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Aldus vastgesteld op 19 december 2022,

  


