
BEHANDELLIJST HET DEBAT  

 

 
Raad 

7 oktober 2019 

 

Aanwezig:    VVD: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.A.J. Fakkeldijk, B.H. Krijnen, 

J.W. Schilder, J.J. Stroomer en T.T.P. Ursem   

  CDA: de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij en J.P.A.J. Ursem 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker, en mevrouw K. van 

der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers en J.J.A.M. Rietveld  

Welzijn Koggenland:  de dames C.C. van Leijen-Spaansen en M.A.C. te Winkel-

Pancras 

Voorzitter: de heer J. Franx  

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

Portefeuillehouders: mevrouw C. van der Pol en de heer W. Bijman   

 

Verhinderd: CDA: mevrouw M.C.A. Sjerp 

  Gemeentebelangen Koggenland: de heer J.T. Wijnker 

 
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.10 uur en heet de aanwezigen 

welkom.  

Er is bericht van verhindering van mevrouw Sjerp (CDA) en de heer Wijnker (GBK) 

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst 16 september 2019  

 De agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen:  

- 2.05 1. Motie van CDA, VVD en WK over inzet starterswoningen West Friesland 

- 2.05 2. Motie van VVD, CDA, WK en GBK over Energiebedrijf 

- 2.05 3. Motie van PvdA/GL over Ja Ja sticker 

 

Mevrouw Borgers geeft aan dat PvdA/GL schriftelijke vragen art 36 RvO over de Jeugdzorg 

Koggenland heeft gesteld met het verzoek om mondelinge beantwoording in de raad, 

vanwege de zorgen bij meerdere gemeenten en meerdere raadsfracties.  

De voorzitter antwoordt dat jeugdzorg Koggenland niet los gezien kan worden van de 

jeugdzorg in de regio, en dat afstemming met de regio nodig is zodat iedereen dezelfde 

informatie krijgt. PvdA/GL kan de beantwoording schriftelijk tegemoet zien binnen 30 

dagen. 

  

De behandellijst d.d. 16 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Beleid Zonne-energie  

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

 

De ingediende motie van PvdA/GL over deelname zonneweides gaat door naar Het Besluit.  

 

2.03.02 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark  

Mevrouw Borgers onthoudt zich van de discussie vanwege onverenigbare belangen. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/


 

2.03.03  Verkenningen voor de kadervisie  

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

 

De ingediende motie van PvdA/GL over per dorp een omgevingsproef gaat door naar Het 

Besluit.  

 

2.04 ACTUALITEITEN  

2.04.01 Lokaal  

1. De vragen van de heer Stroomer over de actuele stand van zaken van de  fusie HVC en 

AEB wordt door portefeuillehouder Van de Pol beantwoord.  

2. De vragen van de heer Stroomer over de actuele stand van het asbest in Koggenland 
wordt door portefeuillehouder Van de Pol beantwoord, waarbij zij meldt dat het 
betrokken wordt bij de discussie over duurzaamheid.  

3. De vragen van mevrouw Van Leijen - Spaansen over de overdracht wegen worden door 
portefeuillehouder Van der Pol beantwoord, waarbij zij toezegt  de raad op de hoogte te 
houden en als de raad behoefte heeft aan een extra informatieavond, dit kan worden 
ingepland.  

4. De vragen van mevrouw Borgers over de stand van zaken uitbreidingsplannen  
biovergister Hensbroek worden beantwoord door portefeuillehouder Van der Pol.  

 
5. Portefeuillehouder Bijman meldt dat de raad op 14 oktober de voortgangsrapportage 

sociaal domein wordt gepresenteerd. De verordening Jeugdzorg en WMO ligt nu om 

advies voor bij de adviesraad sociaal domein en wordt in het 4
e
 kwartaal geagendeerd 

voor de raad. 

 

2.04.02 Regionaal  

1. Portefeuillehouder Van de Pol meldt dat de startnotitie Regionale Energie Strategie 

(RES) in november/december ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Het 

proces voor de ateliers wordt reeds gestart zodat de inhoud voor Noord Holland Noord 

in mei 2020 gereed is en aan al deze gemeenteraden kan worden voorgelegd.  

2.  

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

2.05.01 1. De motie van CDA, VVD en WK over inzet starterswoningen West Friesland wordt 

ingediend. Na bespreking wordt de motie toegevoegd aan de agenda van Het Besluit.  

 

2. De motie van VVD, CDA, WK en GBK over energiebedrijf wordt ingediend. Na 

bespreking wordt de motie toegevoegd aan de agenda van Het Besluit. 

 

3. De motie van PvdA/GL over Ja Ja sticker wordt ingediend. Na bespreking wordt de 

motie toegevoegd aan de agenda van Het Besluit. 

 

2.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 22.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld op 4 november 2019, 

 

De voorzitter 

 

 

 

De griffier  


