
 
 

RAADSBESLUIT  
 

 
De raad van de gemeente Koggenland; 
 
heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2021 gelezen en 
neemt de onderbouwing daarvan over, en  

De raad van de gemeente Koggenland, 
 

 

 
 

* Aangenomen amendement: 

 

Besluit: 

De volgende tekst:  
1. In te stemmen met doelgroepen / invulling voor stedenbouwkundig plan op locatie Dwingel 

(Jozefschool) te weten: 
a. HOED Hagro de Waterling. Voor de huisartsen en de aanverwante zorg, ca. 1.400 m² ruimte op 

de begane grond; 
b. Een kinderdagverblijf voor SKIK/SKH, ca. 550 m² en een buitenspeelruimte van ca. 200 m²; 
c. Seniorenappartementen, totaal 18 appartementen. 
d. Kleine wooneenheden voor een zorginitiatief, totaal 12 wooneenheden plus een 

gemeenschappelijke woonkamer/keuken. 
2. In te stemmen om later een besluit te nemen of de seniorenwoningen en de wooneenheden bij 

het gemeentelijke Woningbedrijf komen. 
 

BESLUIT  Met inachtneming van de bij het amendement bij RV Doelgroepen / Invulling 
stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool) gewijzigde tekst*: 
 
1. In te stemmen met de invulling voor stedenbouwkundig plan op locatie Dwingel 
(Jozefschool) te weten:  
a. Onderzoek te doen naar de huisvestingsbehoefte van verschillende zorgverleners inclusief 

het Dijklanderziekenhuis 
b. Een kinderdagverblijf voor SKIK/SKH, ca. 550 m² en een buitenspeelruimte van ca. 200 m² 
c. Seniorenappartementen, totaal 18 appartementen 
d. Kleine wooneenheden voor een zorginitiatief, totaal 12 wooneenheden plus een 

gemeenschappelijke woonkamer/keuken; 
2. In te stemmen om later een besluit te nemen of de seniorenwoningen en de 

wooneenheden bij het gemeentelijke Woningbedrijf komen; 
3. Aan de raad het onderzoek bedoeld onder 1a aan de raad aan te bieden bij de 

raadsvergadering van 30 mei 2022. 
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de griffier, 
 

<<< 
 
 
mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen 

de voorzitter, 
 

<<< 
 
 
mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

  



  
 
 
 
 
RAADSBESLUIT (VERVOLG) 
 

Blad 

2 van 2 

Te wijzigen in: 
1. In te stemmen met de invulling voor stedenbouwkundig plan op locatie Dwingel (Jozefschool) te 

weten: 
a. Onderzoek te doen naar de huisvestingsbehoefte van verschillende zorgverleners inclusief het 

Dijklanderziekenhuis 
b. Een kinderdagverblijf voor SKIK/SKH, ca. 550 m² en een buitenspeelruimte van ca. 200 m²; 
c. Seniorenappartementen, totaal 18 appartementen. 
d. Kleine wooneenheden voor een zorginitiatief, totaal 12 wooneenheden plus een 

gemeenschappelijke woonkamer/keuken 
2.     In te stemmen om later een besluit te nemen of de seniorenwoningen en de wooneenheden bij  
       het gemeentelijke Woningbedrijf komen 
3.    Aan de raad het onderzoek bedoeld onder 1a aan de raad aan te bieden bij de raadsvergadering 
       van 30 mei 2022. 
 


