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BEHANDELLIJST HET DEBAT  

 

 
Raad 

25 november 2019 

 

Aanwezig:    VVD: mevrouw A.R. van Dolder, en de heren W.A.J. Fakkeldij,  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 , J.P.A.J. Ursem, M.T.J. Groot, en 

mevrouw M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, J.T. Wijnker, P.J.M. Bakker, en 

de dames K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen 

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

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

Pancras en T.E. Kuijper – van der Roest 

Voorzitter: de heer J. Franx  

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

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

 

Verhinderd: nvt  

   
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.00 uur en heet de 

aanwezigen welkom.  

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst 4 november 2019   

 De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van;  

 2.05.01 (M2) Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA/GL, GBK en WK 

over steun veehouders in Koggenland bij stikstofmaatregelen.    

  

De behandellijst d.d. 4  november 2019 wordt overeenkomstig wordt vastgesteld. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Verordening WMO en Verordening Jeugd 

 

Toezegging  

 Portefeuillehouder Bijman zegt toe dat de evaluatie op lokaal niveau na 1 jaar 

plaatsvindt in plaats van na 2 jaar.  

 Portefeuillehouder Bijman zegt toe dat er voor uitzonderingsgevallen 

maatwerk mogelijk is    

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit  

 

2.03.02 WestFries Energie Kompas en Startnotitie Regionale Energie Strategie NHN 

 

In de eerste termijn worden het volgende amendement en moties ingediend:  

• (M1.) Motie van WK, VVD, CDA, PvdA/GL over rol van de raad in RES traject 
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• (M3.) Motie van PvdA/GL, WK over participatie RES 

• (M4.) Motie van VVD CDA draagvlak en participatie RES  

• (A5.) Amendement van VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL over startnotitie, 

beslispunt 2 

 (M6.) Motie VVD, CDA, WK, GBK andersoortige energietechnieken 

 

Toezegging: 

 Portefeuillehouder Van de Pol zegt n.a.v. motie M1 toe dat als de regio geen 

werkatelier organiseert voor de gemeenteraden, het college/ organisatie deze 

wel voor de raad van Koggenland organiseert.  

 

 

Tijdens de schoring wordt amendement (A5.) gewijzigd, te weten naast beslispunt 2 

worden ook beslispunten 1 en 3 gewijzigd; PvdA/GL wordt geen mede-indiener. 

 

Het voorstel en het gewijzigde amendement (A5.) en de moties (M1. M3, M4. M6.) gaan 

door naar Het Besluit.  

 

2.04 ACTUALITEITEN  

2.04.01 Lokaal  

Portefeuillehouder Franx doet mededelingen over: 

1. het gebruik van valse ID-kaarten in horeca en bij sportverenigingen voor het 

verkrijgen van alcohol, en ingezette maatregelen om dit tegen te gaan. 

2. het beroep dat gedaan wordt op inwoners om verdachte vuurwerksituaties 

tijdig te melden; BOA’s gaan in de periode 2 december – 6 januari extra 

verbaliseren.  

3. de pilot die in Koggenland samen met de Provincie start mbt schimmige schuren 

waar hasj en wiet wordt geteeld en waarbij inwoners worden opgeroepen 

signalen door te geven. Communicatie zal plaatsvinden via het Koggennieuws, 

gemeentelijke website en bewonersbijeenkomsten 

 

2.04.02 Regionaal  

Portefeuillehouder Bijman doet de mededeling dat:  

1. de voorbereidingen op de invoering van de Wet verplichte GGZ per 1 januari 

2020 voorspoedig verlopen. Dit is bovenregionaal waarbij samengewerkt wordt 

met de GGZ en de Veiligheidsregio. 

Portefeuillehouder Van de Pol doet de mededelingen dat: 

1. De actie aanpak zwerfafval – ook gerelateerd aan vuurwerk- op 9 december van 

start gaat. 

2. De studie voor betere bereik van de regio voor fiets, spoor en via de A7 en 

afgerond en de lobby in Den Haag heeft geresulteerd dat 538 miljoen 

beschikbaar is gesteld voor de uitvoering. De eerste resultaten moeten 

zichtbaar zijn in 2020-2024.  

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

2.05.01 Mw. Borgers dient namens PvdA/GL, GB en WK een motie in (M2.) over steun aan 

veehouders in Koggenland bij stikstofmaatregelen. 

 

Na het verzoek van dhr. Stroomer om de motie in te dienen zodra er meer bekend is 

over stikstofmaatregelen (voorjaar 2020), trekken de indieners de motie in.  
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2.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 22.37 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld op 16 december 2019, 

 

De voorzitter 

 

 

 

De griffier  

 


