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 VVD:        R.A.V.M. Baltus, T.E. Kuijper-van der Roest,  J. van der Noordaa, R.M. Linnekamp,   

J.J. Stroomer 

GBK:        P.P.P. Hoven, R. Klok,  A. Schipper, F.P. Schuitemaker, M. Sleven; 

CDA:        N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, J.P.A.J. Ursem, M.A.C. te Winkel-Pancras 

PvdA/GL: A.C.M. van der Lee, K.J.A.M. Rietveld 

D66:         F.P.P.J. Kremers 

 

M.M. Bonsen-Lemmers 

E.M.L. Marijnissen  

A.R. van Dolder, A.M.C. van Kampen, B.H. Krijnen 

VERHINDERD  P.A. Wemer (VVD) 

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 22.41 uur. 

Bericht van verhindering: er is afbericht gekomen van de heer Wemer (VVD).  

Er zijn 18 raadsleden aanwezig. 

 

3.02 Vaststellen agenda  

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

 RV Doeteam speelvoorzieningen Hensbroek (3.06.01) 

 RV Besluit vaststelling bestemmingsplan 'Vredemaker Oost V' (3.06.02)  

 RV Vaststellen huurbeleid van het gemeentelijk woningbedrijf (3.06.03) 

 RV Jaarrekening 2021 (3.06.04) 

 RV Kadernota 2023 (3.06.05) 

 Motie vreemd ‘Stikstof’(3.08)    

 

3.03 Loting 

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

 

3.04 Vaststellen besluitenlijst 20 juni 2022 

 De raad stelt de besluitenlijsten van 20 juni 2022 ongewijzigd vast. 

 

3.05 Agendapunten 

3.05.01 RV Vaststelling bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid Fase 1 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Het bestemmingsplan Tuindersweijde Zuid Fase 1, bestaande uit de digitale bestandenset 

'NL.IMRO.1598.BPTWeijdeZuidDeel1-vg01' vast te stellen.    

2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten van het plan reeds verzekerd zijn door 

de GREX Tuindersweijde Zuid (18 maart 2019) en de Samenwerkingsovereenkomst 

Tuindersweijde Zuid Fase 1. 

 

Stemverklaring: Mevrouw Baltus (VVD): Wij vinden het als VVD Koggenland mooi om te zien 

dat er een traject van intensieve participatie is geweest waar goed is geluisterd naar de 

inwoners en is meegedacht door de ambtenaren. 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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3.05.02 RV Beëdigen fractievertegenwoordiger voor VVD Koggenland 

 

De heer R.W.A.H. van Dijk is in de raadsvergadering van 20 juni jl. benoemd tot 

fractievertegenwoordiger voor de fractie VVD Koggenland. Helaas kon hij niet aanwezig zijn 

om hierbij de eed dan wel de belofte af te leggen. De beëdiging van de heer Van Dijk heeft 

alsnog plaats gevonden door middel van het afleggen van de eed.  

 

 

3.05.03 RV Benoemen interne leden en voorzitter Rekenkamercommissie 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. De heer F.P. Schuitemaker en mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras te benoemen als interne 

leden van de Rekenkamercommissie Koggenland. 

2. De heer J.P.B. Terhorst, huidig waarnemend voorzitter, te benoemen als voorzitter van de 

Rekenkamercommissie Koggenland, waarbij zijn huidige zittingstermijn blijft gehandhaafd. 

 

3.05.04 RV Benoeming nieuw lid voor de Werkgeverscommissie   

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De heer N.C.J. Bijman te benoemen als lid van de Werkgeverscommissie Koggenland. 

3.06 Agendapunten onder voorbehoud 

3.06.01 RV Doe team speelvoorzieningen Hensbroek 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met het vernieuwen en verduurzamen van vijf speeltuinen in Hensbroek.  

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 182.000 met dekking uit 

de bestemmingsreserve kapitaallasten. Voorwaarde is dat het doe team tenminste € 30.000 

aan zelfwerkzaamheid en/of sponsoring realiseert. 

3. In te stemmen om de bestemmingsreserve kapitaallasten eenmalig te voeden met  

€ 182.000 uit de reserve Vitaal Platteland en de jaarlijkse kapitaallasten van € 9.100 gedurende 

20 jaar uit de bestemmingsreserve kapitaallasten te dekken.   

4. In te stemmen om het budget onderhoud openbare ruimte structureel met € 3.500 te 

verhogen, dit ten laste te brengen van de begrotingsruimte en met ingang van 2023 de 

meerjarenbegroting ten gevolge hiervan te wijzigen. 

 

3.06.02 RV Vaststelling BP Vredemaker Oost 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1- het bestemmingsplan 'Vredemaker Oost V' bestaande uit de digitale bestandenset 

met als identificatiecode NL.IMRO.1598.BPVredemakerOostV-vg01 vast te stellen; 

2- geen exploitatieplan vast te stellen omdat de gemeentelijke kosten die gepaard gaan 

met het opstellen en uitvoeren van dit plan zijn verzekerd in een anterieure 

overeenkomst, ondertekend op 20 april 2022.  

 

3.06.03 RV Vaststellen huurbeleid van het gemeentelijk woningbedrijf 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

Het huurbeleid 2022 voor het woningbedrijf van de gemeente Koggenland vast te stellen. 

 

3.06.04 RV Zomernotitie 2022 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Zomernotitie 2022 vast te stellen met een budgettair effect van 

2022: € 1.253.000 nadeel 
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2023: € 1.428.000 nadeel 

2024: € 1.382.000 nadeel 

2025: € 1.382.000 nadeel 

 

2. De financiële gevolgen van de meicirculaire uit het gemeentefonds vast te stellen 

met een financieel effect van: 

2022: € 1.233.000 voordeel 

2023: € 1.841.000 voordeel 

2024: € 2.414.000 voordeel 

2025: € 2.946.000 voordeel 

 

3. Na verwerking van de zomernotitie en meicirculaire, de structurele 

begrotingsruimte 2022 vast te stellen en het meerjarenperspectief voor 

kennisgeving aan te nemen: 

2022: € 611.000 voordeel 

2023: € 663.000 voordeel 

2024: € 987.000 voordeel 

2025: € 1.657.000 voordeel 

 

4. Voor de schenking van Stichting Eigen woningbezit Wester-Koggenland een 

voorziening te vormen ter grote van deze schenking van € 430.000. 

 

5. De Begroting 2022 en het meerjarenperspectief conform de Zomernotitie te 

wijzigen. 

 

3.06.05 RV Kadernota 2023 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Kadernota 2023 vast te stellen. 

2. Het college te verzoeken om op basis van de Kadernota 2023 de Programmabegroting 

2023 op te stellen én daarbij de raad een aantal keuzemogelijkheden voor te leggen 

om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen. 

 

3.07 Lijst van Ingekomen Stukken 

 Op verzoek van GBK wordt het ingekomen stuk 3.07.05.03 (mail inwoner mbt ongenoegen 

proces omgevingsvergunning) in het eerstvolgende presidium besproken (vervolg).  

De raad stelt de lijst ingekomen stukken voor het overige ongewijzigd vast.  

 

3.08 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 De motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door het CDA en VVD: ‘Stikstof’ is door 

de raad, met 10 stemmen voor (VVD en CDA) en 8 stemmen tegen (GBK, PvdA/GL en D66),  

aangenomen,  

met als Dictum: 

Verzoekt het college:  

1. in het overleg met de provincie en in overleg met agrariërs, bijvoorbeeld in regionaal verband, te wijzen op 

het belang van een op feiten gebaseerde opgave met oog voor alternatieven om tot stikstofreductie te komen 

in plaats van maatregelen die direct of indirect leiden tot gedwongen bedrijfsbeëindiging;  

2. om in overleg met de agrarische sector versneld te komen tot het doorvoeren van innovaties die leiden tot 

reductie van de stikstofuitstoot en de mogelijkheden te verkennen daar als gemeente een stimuleringsregeling 

voor in te zetten en de raad hierover uiterlijk 1 december 2022 een terugkoppeling (o.a. benodigd budget en 

planning) te geven.  

3. in het overleg met de provincie ook te kijken naar de bijdrage die andere sectoren kunnen leveren om tot 

stikstofreductie te komen;   
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Aldus vastgesteld op 26 september 2022, 

 

De voorzitter      De plv. griffier 

 

 

 

 

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers   de heer H.J. Hogendoorn 

4. goed in overleg met de agrarische sector te blijven en daar ook op aan te dringen bij de provincie en andere 

overheden. 

 

3.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.  

 


