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Opening 

Vragenhalfuur (wnd.vz) 

De vraag van mevrouw van Leijen (GBK) over de overlast van jongeren in Ursem wordt beantwoord 
door de portefeuillehouder mevrouw Sipkes. De vraag van mevrouw Schipper (VVD) naar de 
mogelijke wijziging van het beleid van de zondagopenstelling wordt beantwoord door de 
portefeuillehouder mevrouw Sipkes. In een tweede ronde geven de fracties hun standpunten. De 
wnd. voorzitter concludeert dat de raad openstaat voor een creatieve beleidsformulering door de 
VVD-fractie. 

Loting 

Nr.9 de heer Zwagerman. 

Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
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De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

Ingekomen stukken 

De stukken worden conform de voorgestelde procedure afgedaan. 

Wijziging Beheerverordening begraafplaatsen 

De raad besluit onder intrekking van artikel 19 van de beheerverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Gemeente Koggenland 2009, het navolgende nieuwe artikel 19 vast te stellen: 
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Artikel 19 grafbedekking 
1. Op een graf mag een grafbedekking worden aangebracht mits deze: 

a. geen afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; 
b. voldoet aan de nadere regels zoals gesteld in het tweede lid van dit artikel. 

2. Het college stelt nadere regels vast ten aanzien van de aard en afmeting van de grafbedekking, 
de wijze van aanbrengen van materiaal op de grafbedekking, aard van de fundering van de 
grafsteen en het aanbrengen en plaatsen van beplanting. 

3. Het bepaalde in artikel 22, lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

8. Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften 

De raad besluit artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaarschriften zoals vastgesteld op 
13 december 2010 als volgt te wijzigen: 
lid 1: de commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden, waarvan per vergadering 
twee leden worden ingezet; 
lid 3: komt te vervallen. 
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening behandeling bezwaarschriften, eerste 
wijziging. 

9. Beschikbaarstelling krediet aanpassing gemeentehuis vanwege organisatiewijziging 

De raad besluit een krediet van C 49.200,- exclusief btw beschikbaar te stellen voor de interne 
verbouwing van het gemeentehuis in De Goorn; dit bedrag ten laste te brengen van de reserve 
Nieuwe Investeringen; en de begroting van de algemene dienst dienovereenkomstig te wijzigen. 

0. Beschikbaarstelling krediet onderhoud gemeentehuis De Goorn en NH kerktoren Berkhout 

De raad besluit een krediet beschikbaar te stellen van Ç 35.975,- exclusief btw voor aanvullend 
onderhoud aan de kerktoren te Berkhout en het gemeentehuis te De Goorn, de kosten te dekken uit 
de reserve Nieuwe Investeringen; en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

1. Beschikbaarstelling krediet aankoop 2 huurwoningen in plan Lijsbeth Tijs in Berkhout 

De raad besluit, met de stem van de OK(é)fractie tegen, een krediet van C 360.000^ te verstrekken 
aan het Gemeentelijk Woningbedrijf voor de aankoop van 2 grondgebonden eengezinswoningen 
aan de Slimtocht te Berkhout; en de begroting van de algemene dienst dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2012, 

de griffier, de voorzitter. 

mevrouwVdri P.M. Tromp rtieií/rouvvsdjs. ĽMipkes 
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