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BESLUITENLIJST 

 
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 en  

mevrouw M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, J.T. Wijnker, 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.P.J. Bijman   

 

Verhinderd: nvt.  

    

 

 
3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 22.41  uur.   

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de aangepaste agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01 Verordening WMO en Verordening Jeugd 

3.06.02 WestFries Energie Kompas en Startnotitie Regionale Energie Strategie NHN 

 

3.03 Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 7, dhr. Bijman.  

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten 4 en 18 november 2019 

 De raad stelt de besluitenlijst van 4 november en van 18 november 2019 ongewijzigd 

vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Aanvullend krediet ontwikkelen Bavo 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met een aanvullend krediet ad € 562.000 incl. btw voor de 

realisatie van 16 hof woningen te Ursem; 

2. De opbrengst uit de verkoop van 4 appartementen ad. € 867.500 aan te wenden  

als aanvullende dekking van het krediet; 

3. De begroting ten gevolge hiervan te wijzigen. 

 

3.05.02 Subsidieplafond 2020 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het subsidieplafond 2020 vast te stellen op € 934.544,-- en dat te verdelen over 
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de  beleidsvelden zoals in de bijlage is aangegeven.   

 

3.05.03 Wnra - Arbeidsovereenkomst Griffie 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De voorgestelde arbeidsovereenkomst voor zittende werknemers van de Griffie 

te gebruiken per 1 januari 2020. 

 

3.06.01 Verordening WMO en Verordening Jeugd 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Vast te stellen de Verordening Wmo 2020 gemeente Koggenland; 

2. Vast te stellen de Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Koggenland;  

3. De verordening Wmo gemeente Koggenland 2019 in te trekken; 

4. De verordening Jeugdhulp gemeente Koggenland 2018 in te trekken. 

 

3.06.02 WestFries Energie Kompas en Startnotitie Regionale Energie Strategie NHN 

 Het gewijzigde amendement (A5.) van VVD, CDA, WK, en GBK over startnotitie wordt 

met 17 voor (VVD, CDA, WK, GBK) en 2 tegen (PvdA/GL) aangenomen:   

 

Dictum aangenomen amendement:  

Besluit:  

De volgende tekst:  

1. In te stemmen met het ‘Westfries Energiekompas versie 1.0’ (WEK). 

2. In te stemmen met de ‘startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-HollandNoord’  (RES NHN) 

3. In te stemmen met de oplegger ‘Energieneutraal Westfriesland 2040 versie 1.0, analyse en 

duiding van de opgave’ 

Te wijzigen in:  

1. Kennis nemen van het ‘Westfries Energiekompas versie 1.0’ (WEK). 

2. Kennis te nemen van de startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-HollandNoord’ (RESNHN) 

3. Kennis te nemen van de oplegger ‘Energieneutraal Westfriesland 2040 versie 1.0, analyse en 

duiding van de opgave’ 

 

 

De raad besluit met 17 voor (VVD, CDA, WK, GBK) en 2 tegen (PvdA/GL) over het 

voorstel (incl. het aangenomen amendement): 

1. Kennis te nemen van het ‘Westfries Energiekompas versie 1.0’ (WEK); 

2. Kennis te nemen van de ‘Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-

Holland Noord’ (RES NHN); 

3. Kennis te nemen van de oplegger ‘Energieneutraal Westfriesland 2040 versie 

1.0, analyse en duiding van de opgave’;  

4. Opdracht te geven tot het opstellen van de RES NHN in samenwerking met de 

17 gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

De motie (M1.) van WK, VVD, CDA, PvdA/GL over betrokkenheid van de raad in RES 

traject wordt unaniem aangenomen.  

 

Dictum aangenomen motie: 

Verzoekt het college: 

1. Om het werkatelier met de raad in te plannen eind februari/maart 2020 (i.p.v. januari); 

2. Ter voorbereiding op het werkatelier met de raad, de opgehaalde input van de stakeholders en 

inwoners aan de raad beschikbaar te stellen 

3. Bij de Westfriese gemeenten aandacht te vragen voor een zorgvuldige traject waarbij de rol van 
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de raad goed tot zijn recht blijft komen. 

 

De motie (M3.) PvdA/GL, WK over participatie RES wordt met 8 voor (PvdA/GL, GBK, 

WK) en 11 tegen (VVD, CDA) tegen verworpen.  

 

De motie (M4.) van VVD, CDA over draagvlak en participatie RES wordt met 11 (VVD, 

CDA) voor en 8 tegen (PvdA/GL, GBK, WK) aangenomen.  

 

Dictum aangenomen motie:  

Verzoekt het college:  

1. De begrippen “draagvlak” en “participatie” zorgvuldig te definiëren, zodat getoetst kan worden 

of voorgestelde maatregelen tot opwekking van duurzame energie daadwerkelijk voldoende 

draagvlak bij onze inwoners en bedrijven hebben; 

2. Te onderzoeken of draagvlak en participatie als voorwaarde kunnen worden opgelegd bij 

ruimtelijke plannen tot opwekking van duurzame energie; 

3. Ervoor zorg te dragen dat zo veel mogelijk van onze inwoners en bedrijven tijdig betrokken 

worden bij het opstellen van de RES. 

 

De motie (M6.) van VVD, CDA, WK, GBK over andersoortige energietechnieken wordt 

met 17 voor (VVD, CDA, WK, GBK) en 2 (PvdA/GL) tegen aangenomen. 

 

Stemverklaring:  

Mw. Borgers geeft aan dat PvdA/GL tegen de motie stemt omdat zij tegen kernenergie 

is.  

 

Dictum aangenomen motie: 

Verzoekt het college: 

1. In overleg te treden met het college van GS waarin het college van GS wordt verzocht om: 

a. ook voor andersoortige energietechnieken (zoals innovaties, CO2-transport en – gebruik, 

waterstof, getijdenenergie, superkritischwatervergassing, aquathermie, kernenergie met 

Thorium reactoren etc. ) de mogelijkheden gelijktijdig in kaart te brengen en te 

stimuleren; 

b. deze andersoortige technieken ook nadrukkelijk naast de RES in kaart te brengen. 

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

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

 Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag.  

 

3.09 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.49 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 16 december 2019, 

 

De voorzitter 

 

 

 

 

De griffier  
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