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02 HET BESLUIT

02.01 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 23.15 uur. Er is afbericht van de heer Schipper van GBK. 

Er zijn derhalve 18 raadsleden aanwezig.

02.02 Vaststellen Agenda

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

✓ Er zal geen stemming plaatsvinden over het RV College uitvoeringsprogramma; 

vastgesteld is dat er door de raad kennis van is genomen.  

✓ RV Begroting 2023 inclusief het amendement ‘Onderzoek naar doorgaand verkeer door 

Berkhout’ en het amendement ‘ Middelgrote logiesverblijven’; 

Over het amendement ‘Verduurzaming woningen Woningbedrijf met energielabel f en g’ 

is door het PvdA/GL medegedeeld dat dit amendement is ingetrokken.  

✓ RV Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2023

✓ RV Subsidieplafond 2023 

✓ RV Verordening Winkeltijden Koggenland 2022

✓ Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door het CDA ’Kunstgrasvelden 

RKEDO en Victoria O’

✓
02.03 Loting

Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 9, de heer R. Linnekamp.

02.04 Vaststelling besluitenlijst 24 oktober 2022

De besluitenlijst van 24 oktober 2022 is nog niet gereed en zal bij de volgende raadsvergadering  

worden vastgesteld.

02.05 Agendapunten onder voorbehoud

02.05.01 RV Collegeuitvoeringsprogramma 2022-2026

De raad heeft kennis genomen van het Collegeuitvoeringsprogramma 2022-2026.

02.05.02 RV Begroting 2023
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Amendementen

I. Amendement : ‘Middelgrote logiesverblijven’. 

De raad besluit unaniem in te stemmen met het amendement ‘middelgrote logiesbedrijven’, met 

als dictum:    

Besluit:

Aan het eerste beslispunt toe te voegen:

“met dien verstande dat aan de tekst ‘We bieden ruimte aan ondernemers en initiatiefnemers om 

middelgrote logiesverblijven te realiseren voor huisvesting van tijdelijke werknemers op aangewezen locaties’ 

(pagina 30) wordt toegevoegd: ‘Dergelijke aanvragen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd middels een raadsvoorstel’.”

II. Amendement ‘Onderzoek naar doorgaand verkeer door Berkhout’

De raad besluit unaniem in te stemmen met het amendement ‘Onderzoek naar doorgaand verkeer 

door Berkhout’, met als dictum:

Besluit: 

Aan het eerste beslispunt toe te voegen:

met dien verstande dat onder ‘Wat gaan we verder doen in 2023?’ (pagina 33) er een extra punt wordt 

toegevoegd: In het tweede kwartaal van 2023 komt de uitslag van het onderzoek naar doorgaand verkeer 

door Berkhout naar de gemeenteraad zodat in het begin van het 4e kwartaal 2023 er een plan van aanpak 

kan worden behandeld in de raadsvergadering. In dit plan van aanpak worden maatregelen meegenomen op 

de omliggende wegen Bobeldijk en Lijsbeth Tijsweg.

Besluit

De raad besluit unaniem, met inachtneming van gewijzigde tekst door de aangenomen 

amendementen:

1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen, met dien verstande dat: 

- aan de tekst ‘We bieden ruimte aan ondernemers en initiatiefnemers om middelgrote 

logiesverblijven te realiseren voor huisvesting van tijdelijke werknemers op aangewezen 

locaties’ (pagina 30) wordt toegevoegd: Dergelijke aanvragen worden ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voorgelegd middels een raadsvoorstel.

- onder ‘Wat gaan we verder doen in 2023?’ (pagina 33) er een extra punt wordt toegevoegd: In 

het tweede kwartaal van 2023 komt de uitslag van het onderzoek naar doorgaand verkeer door 

Berkhout naar de gemeenteraad zodat in het begin van het 4e kwartaal 2023 er een plan van 

aanpak kan worden behandeld in de raadsvergadering. In dit plan van aanpak worden 

maatregelen meegenomen op de omliggende wegen Bobeldijk en Lijsbeth Tijsweg.

2. De (investerings)kredieten in de Begroting 2023 ter beschikking te stellen

3. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats de Burgh, De 

Tuinen, Tuindersweijde-Zuid en Avenhorn-West vast te stellen

4. Het meerjarenperspectief 2024 – 2026 voor kennisgeving aan te nemen

5. Een bestemmingsreserve overdracht wegen te vormen ter grote van € 3.804.000,- met als 

dekking de gelden die wij ontvangen vanuit de buurgemeenten.

02.05.03 RV Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2023

De raad besluit:

1. de verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vast te stellen;

2. de verordening afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen;

3. de verordening lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen;
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De griffier,

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen

De voorzitter,

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

4. de verordening forensenbelasting 2023 vast te stellen;

5. de verordening legesverordening 2023 vast te stellen;

6. de verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen.                                                        

02.05.04 RV Subsidieplafond 2023

De raad besluit:

1. Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op € 1.049.111,-

2. Het subsidiebudget te verdelen over de beleidsvelden zoals in de bijlage “Subsidieplafond 2023 

raadsoverzicht” is aangegeven.

02.05.05 RV Verordening Winkeltijden Koggenland 2022

De raad besluit:

in te stemmen met de Verordening Winkeltijden Koggenland 2022.

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

De motie vreemd aan de orde van de dag ’Kunstgrasvelden RKEDO en Victoria O’, met als dictum:

Verzoekt het college:

1. Met een voorstel te komen ter behandeling in de raadsvergadering van uiterlijk 6 februari 2023 waarin 

voorgesteld wordt om de kunstgrasvelden bij RKEDO en Victoria O te laten vervangen in 2023, op een 

moment te bepalen in overleg met beide verenigingen.

is met 5 stemmen voor (CDA met 4 stemmen -dhr. Ursem onthield zich van stemmen- en D66) en 

12 stemmen tegen (VVD, GBK, PvdA/GL) verworpen.

02.07 Lijst van ingekomen stukken

De raad stelt de lijst van ingekomen stukken ongewijzigd vast.

02.08 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:17 uur.

Aldus vastgesteld op 19 december 2022,

  


