
 
 

RAADSBESLUIT  

De raad van de gemeente Koggenland; 
 
heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022 gelezen en neemt de 
onderbouwing daarvan over, en  

 
De raad van de gemeente Koggenland, 
 

 

 
*  

Aangenomen amendement ‘Onderzoek naar doorgaand verkeer door Berkhout’: 

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.  

 

Aangenomen amendement ‘Middelgrote Logiesverblijven’ 

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  Met inachtneming van de bij de twee unaniem aangenomen amendementen bij RV Begroting 
2023 toegevoegde tekst*: 
 
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.                                                        
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de griffier, 
 

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

de voorzitter, 
 

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

  


