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DATUM
AANWEZIG

06/11/2017
R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, E.F. Dekker, J.A. Vlaar, R. Nooij,
M.C.A. Sjerps-van Diepen;

WD: J.W. Zwagerman, A. Helder, J.W. Schilder, W.A.J. Fakkeldij;
GBK: P.J.M. Bakker;
W-K: C.C. van Leijen, T.E. Kuijper-van der Roest;
PvdA: F.P. Schuitemaker, E.W.H. Rutten-Teuben;
OK(é): J.A. Mollet;
P-K: S.M.S. Vlaar, M. Hoek;

WETHOUDERS
AFWEZIG

C.M. van de Pol (wethouder VVD), N.C. Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA)
R. Klok (GBK)

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.01
Opening

BESLUIT De voorzitter opent de vergadering.

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.02
Vaststellen Agenda

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.02.01
Agenda 6 november 2017

BESLUIT De motie Vreemd aan de orde van de dag van WD, CDA en W-K inzake een 
onderzoeksverzoek aan de rekenkamercommissie wordt als laatste onderwerp aan de 
agenda toegevoegd.
De agenda wordt vastgesteld.

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.03
Loting

BESLUIT Nr. 4 J. Zwagerman.

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.04
Vaststelling besluitenlijst

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.04.01
Besluitenlijst 3 oktober 2017

besluit De besluitenlijst wordt vastgesteld.
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AGENDAPUNT 03.05 
onderwerp Agendapunten

AGENDAPUNT 03.06
onderwerp Agendapunten onder voorbehoud

AGENDAPUNT 03.06.01
onderwerp Versterking Markermeerdijken (o.v.b.)

besluit Stemverklaring S. Vlaar, PK is vóór vanwege het beroep op GS naar onderzoek voor het 
alternatief van de inwoners.

Het amendement van CDA, VVD en W-K, corsanummer D17.012645 
om
"1.Kennis te nemen van ... Markermeerdijken." 
te wijzigen in
"1. Kennis te nemen van het advies van het college om akkoord te gaan met de aanleg van 
een oeverdijk in onze gemeente in het kader van het dijkversterkingsproject 
Markermeerdijken en van het verzoek van het college aan Gedeputeerde Staten te 
bevorderen dat voorafgaand aan het ter inzage leggen van het ontwerp projectplan 
Waterwet, de optimalisatie van de oeverdijk en strekdammen in het plan wordt 
opgenomen" 
en
"2.Het college .... wordt opgenomen." 
te vervangen door
"2a.Gedeputeerde Staten met klem te vragen om toch het alternatief aangedragen door de 
inwoners van Scharwoude, zoals verwoord in de "Onderbouwing provinciale voorkeur voor 
het opnemen van een oeverdijk bij Scharwoude in het Ontwerpprojectplan Waterwet" van 
17 juli 2017, alsnog te laten onderzoeken.
2b. Gedeputeerde Staten voorts te vragen bij haar afwegingen nadrukkelijk meer rekening 
te houden met het gevoel van bewoners van Scharwoude dat door de aanleg van een 
oeverdijk vóór het dorp het zicht op het open water van het Markermeer verloren gaat én 
dat het landschap ingrijpend wijzigt. Deze argumentatie was juist reden om de aanleg van 
de oeverdijk in Zeevang te laten vervallen en daar te opteren voor buitendijkse 
versterking."
is aangenomen met vóór 14 stemmen (VVD, CDA, W-K, PK) en tégen 4 stemmen (OK(é), 
PvdA en GBK).

Stemverklaringen:
F. Schuitemaker, PvdA, is tégen omdat wij het onvoldoende naar voren vinden komen dat 
de algehele stemming in de raad is dat men niet geheel gelukkig is met dit voorstel van het 
college;.
J. Mol let, OK(é), is tégen omdat het besluit een aanzet is tot een historische vergissing.
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De raad besluit na amendering,
met vóór 14 stemmen (VVD, CDA, W-K, PK) en tégen 4 stemmen (OK(é), PvdA en GBK),
1. Kennis te nemen van het advies van het college om akkoord te gaan met de aanleg van 

een oeverdijk in onze gemeente in het kader van het dijkversterkingsproject 
Markermeerdijken en van het verzoek van het college aan Gedeputeerde Staten te 
bevorderen dat voorafgaand aan het ter inzage leggen van het ontwerp projectplan 
Waterwet, de optimalisatie van de oeverdijk en strekdammen in het plan wordt 
opgenomen.

2a. Gedeputeerde Staten met klem te vragen om toch het alternatief aangedragen door de 
inwoners van Scharwoude, zoals verwoord in de "Onderbouwing provinciale voorkeur 
voor het opnemen van een oeverdijk bij Scharwoude in het Ontwerpprojectplan 
Waterwet" van 17 juli 2017, alsnog te laten onderzoeken.

2b. Gedeputeerde Staten voorts te vragen bij haar afwegingen nadrukkelijk meer rekening 
te houden met het gevoel van bewoners van Scharwoude dat door de aanleg van een 
oeverdijk vóór het dorp het zicht op het open water van het Markermeer verloren gaat 
én dat het landschap ingrijpend wijzigt. Deze argumentatie was juist reden om de 
aanleg van de oeverdijk in Zeevang te laten vervallen en daar te opteren voor 
buitendijkse versterking

De motie van OK(é), corsanummer D17.00843, waarin het college wordt verzocht het 
oorspronkelijke advies te wijzigen wordt verworpen met tégen 17 stemmen (CDA, VVD, 
W..K, PvdA, GBK en PK) en vóór 1 stem (OK(é)).

AGENDAPUNT 03.06.02 
onderwerp Begroting 2018 (o.v.b.)

besluit De raad besluit, met vóór 17 stemmen (VVD, CDA, W-K, PvdA, GBK en PK) en tégen 1 stem 
(OK(é)),
1. De programmabegroting 2018 met een structurele ruimte van C 82.000 vast te stellen.
2. De (investerings) kredieten in de begroting 2018 te beschikking te stellen
3. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Langereis en 

Buitenplaats vast te stellen.
4. Het meerjarenperspectief 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.

De motie van PK en GBK, corsanummer D17.000844, inzake het spreiden van de 
betalingstermijn voor gemeentelijke belastingen van zes termijnen naar tien termijnen is 
verworpen met tégen 13 stemmen (VVD, CDA en W-K, OK(é)) stemmen en vóór 5 stemmen 
(PK, PvdA en GBK).

AGENDAPUNT 03.07
onderwerp Lijst van ingekomen stukken

AGENDAPUNT 03.07.01
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onderwerp Ingekomen stukken 16 oktober 2017

besluit De ingekomen stukken worden conform de voorgestelde procedure afgedaan.

Motie vreemd aan de orde van de dag.

De motie van VVD, CDA en W-K, corsanummer D17.000845 inzake een verzoek aan de 
rekenkamercommissie naar een gezamenlijk onderzoek naar de afvalstoffenheffing is 
aangenomen met vóór 15 stemmen (VVD, CDA, W-K, GBK en PK) en tégen 3 stemmen 
(PvdA en OK(é)).

AGENDAPUNT 03.08 
onderwerp Sluiting

besluit De voorzitter sluit de vergadering.

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van de raad op: 
datum 27 november 2017

De raad van Koggenland,

mevrouw'drsTP.M. Tromp 
Griffier \j

'X
R. Posthumus 
Voorzitter
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