
Besluitenlijst gemeenteraad Koggenland 
Vergadering van 5 november 2012 

I ̂
K o Koggenland 

ILIII lllllillll llllllllllllilll 
Voorz i t ter : 
Gri f f ier: 

L. Sipkes 
P.M. Tromp 

D12.004516 

Aanwez ig : 
CDA: W.P.J. Bi jman, N.C.J. Bijman, mevr. M.H. de Boer, M.C.A. Sjerps, A.J.J. Tessel, 

J.A. Vlaar (wnd.vz) 
C M . Schipper, W.A.J. Fakkeldij, A. Helder, R.J.N. Oli j , J.W. Zwagerman; 
R. Klok, P.J.M. Bakker, CC. van Leijen, G.J. van der Roest; 
G.B.M. van Beusekom, D.C.M. Lemmen, J.A. Broers; 
J.A. Mol le t ; 

VVD: 
GBK: 
PvdA: 
OK(é): 
Wethouders: J.T. Wi jnker (VVD) en J.G. Vr iend (CDA) 

Opening 

Vragenhal fuur 

Er zi jn geen vragen ingediend. 

Lot ing 

Nr. 2 de heer W. Bi jman. 

Vaststell ing agenda 

De agenda w o r d t vastgesteld. 

Vaststel l ing Begrot ing 2013 incl. g rond- en won ingbedr i j f met meerjarenperspectief (wnd.vz) 

De raad besluit 

amendement 1 van het CDA om het in de p rogrammabegro t ing 2013 opgenomen subsidiebedrag 
voor de b ib l io theek in 2013 met C 25.000 te verlagen van C 520.000 naar é 495.000 en het bedrag 
van C 25.000 toe te voegen aan de budget ta i re ru imte, aan te nemen met vóór de CDA en VVD en 
tégen GBK, PvdA en OK(é); 
amendement 2 van het CDA om in het meerjarenperspect ief de subsidiebedragen op het b ib l io
theekwerk als vo lg t te ver lagen: C 50.000 in 2014, C 75.000 in 2015 en C 100.000 in 2016, aan te ne
men met vóór CDA en VVD en tégen GBK, PvdA en OK(é); 
de aldus gewi jz igde programmabegro t ing vast te stel len; 
het col lege van burgemeester en wethouders op te dragen de in de begro t ing als stelposten 
opgenomen bezuin ig ingen in loonkosten, onderhoud, subsidies uit te werken en met voorstel len 
te komen om de begro t ing aan te passen; 
voor kennisgeving aan te nemen: het aldus gewi jz igde meerjarenperspect ief 2014 t o t en met 2016; 
en het meer jaren investeringsoverzicht 2013 - 2 0 1 6 . 

Zie de bi j lagen D.12.000250 en D.12.000251 bij de besluitenli jst. 
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6. Vaststell ing tar ieven 2013 diverse belastingen ~ 

A. De verordening onroerende zaakbelast ingen 2013 wo rd t vastgesteld. 

B. De Verordening r ioo lhef f ing 2013 is met algemene stemmen afgewezen. 

C. De Verordening afva ls to f fenhef f ing 2013 is vastgesteld. 

D. De Verordening forensenbelast ingen 2013 is vastgesteld. 

F. De Verordening hondenbelast ing 2013 is vastgesteld. 

G. De legesverordening 2013 is vastgesteld met b i jbehorende tar ieventabel . 

7. Vaststell ing subsidieplafond 2013 

De raad besluit door het aannemen van het amendement van het CDA met vóór de CDA en VVD en 
tégen GBK, PvdA en OK(é) het subsidieplafond 2013 vast te stellen op C 1.314.511 en d i t t e verdelen 
over de verschil lende beleidsregels conform het collegebesluit van 18 september 2012, waarb i j de 
subsidie aan de b ib l io theek w o r d t verminderd met een bedrag van C 25.000. 

Zie de bi j lage D.12.000252 bij de besluitenli jst. 

8. Bespreking verzoek om instellen onderzoekscommissie ex art ikel 155a gemeentewet (wnd.vz) 

Het voorstel van de OK(é)fractie voor het instellen van een onderzoekscommissie w o r d t a fgewezen 
met vóór de stem van OK(é) en tegen de stemmen van CDA, VVD, GBK en PvdA. 

Het monde l ing ingebrachte voorstel van de VVD om 1. een verordening voor het onderzoeksrecht 
van de raad voor te bereiden, en 2. de rekenkamercommissie te vragen een onderzoek in te stellen 
naar de rechtmat igheid van het proces van beslui tvorming rondom het bestemmingsplan Distr iport 
en de gr i f f ie r opdracht geven een en andere uit te werken wo rd t aangenomen met voor de stem
men van CDA, VVD, GBK en PvdA en tégen OK(é). 

Vastgesteld in de vergader ing van 3 december 2012, /i 

Ĺ :-F:fvţ. Tromp mevro 

de gr i f f ier , \ ie voorzi t ter . 

Sipkes 

Bij lagen: 
bij agendapunt 5: amendement 1 van CDA (D.12.000250) 

amendement 2 van CDA (D.12.000251) 
bij agendapunt 7: amendement 1 van CDA (D.12.000252) 
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