
BESLUITENLIJST RAAD
Koggenlană

D19.006422

datum 20/05/2019
aanwezig J. Franx (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

VVD: J.W. Schilder, A.R. van Dolder, T.T.P. Ursem, B.H. Krijnen, J.J. Stroomer, W.A.J. Fakkeldij;
CDA: N.C. Bijman, M.C.A. Sjerps-van Diepen, R. Nooij, E.D. Dekker, J.P.A.J. Ursem;
GBK: R. Klok, J.T. Wijnker, P.J.M. Bakker, K. van der Gaast;
PvdA/GL: S.M.M. Borgers;
W-K: C.C. van Leijen, M.A.C. te Winkel-Pancras;

WETHOUDERS
AFWEZIG

C.M. van de Pol (wethouder VVD), W.P.J. Bijman (wethouder CDA)
K.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL)

AGENDAPUNT 03.01
ONDERWERP Opening

BESLUIT De voorzitter opent de vergadering.

AGENDAPUNT 03.02
ONDERWERP Vaststellen Agenda

AGENDAPUNT 03.02.01
ONDERWERP Agenda raad 20 mei 2019

BESLUIT Ingediend de motie van GBK Waarderingssubsidie verenigingen inzake verruiming van de 
subsidie bij agendapunt 3.06.05.
Met in achtneming van bovenstaande is de agenda vastgesteld.

AGENDAPUNT 03.03
ONDERWERP Loting

BESLUIT Nr. 5 K. van der Gaast.

AGENDAPUNT 03.04
ONDERWERP Vaststelling besluitenlijst

AGENDAPUNT 03.04.01
ONDERWERP Besluitenlijst 23 april 2019

besluit De besluitenlijst van 23 april 2019 wordt vastgesteld.



BESLUITENLIJST RAAD (VERVOLG)
Koggenland

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.05
Agendapunten

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.05.01
vestigen recht van opstal Braken 6 te Obdam

BESLUIT De raad besluit het vestigen van een recht van opstal op kadastraal perceel Obdam, sectie E, 
1220 en 1217 aan Liander Infra N.V. goed te keuren.

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.05.02
Raadsvoorstel benoeming T.S. Blom tot extern lid r

BESLUIT 1. de heren R. Klok, R. Nooij en W. Fakkeldij te benoemen tot leden van het stembureau; 
en met de stemming van 16 leden vóór en 2 leden tégen

2. Mevrouw T.S. Blom te benoemen als extern lid van de rekenkamercommissie
Koggenland, met onmiddellijke ingang en tot het moment van aftreden van de raad.

Mevrouw T.S. Blom legt de belofte af.

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.06
Agendapunten onder voorbehoud

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.06.01
Initiatiefvoorstel GBK instelling asbestloket (o.v.b.)

BESLUIT De raad verwerpt met tégen 14 stemmen (CDA, VVD, WK en PvdA/GL) en vóór 4 stemmen 
(GBK) het initiatiefvoorstel van GBK tot instelling van een Gemeenteloket Asbest.

AGENDAPUNT
ONDERWERP

03.06.02
Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum (o.v.b.)

BESLUIT De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijzen die tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 

ingediend;
2. Kennis te nemen van het verslag van de hoorzitting waarin de gemeenteraad de 

indieners van de zienswijzen heeft gehoord;
3. De beoordeling van de zienswijzen conform het concept vast te stellen en daarbij te 

constateren dat dit niet tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan leidt;
4. Het bestemmingsplan Kindcentrum Avenhorn-De Goorn kenmerk

NL.IMRO.1598.BPKindcentrum-va01 ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.

BLAD



BESLUITENLIJST RAAD (VERVOLG)
Koggenland

AGENDAPUNT 03.06.03
onderwerp Kredietvoorstel openbare ruimte Kindcentrum (o.v.b.) 

besluit De raad besluit:
1. Een investeringsbudget van C 3.200.000 op basis van de voorkeursvariant beschikbaar te 

stellen voor de inrichting van de openbare ruimte bij het Kindcentrum Avenhorn.
2. De inrichting van de openbare ruimte af te schrijven over een periode van 50 jaar.
3. De jaarlijkse afschrijvingskosten van C 64.000 te dekken uit de structurele 

begrotingsruimte.
4. De begroting 2019 ten gevolge hiervan te wijzigen.

AGENDAPUNT 03.06.04
onderwerp Vaststelling Pact van Westfriesland 7.1 (o.v.b.) 

besluit De raad besluit:
1. De maatschappelijke opgaven en ambities voor het Pact van Westfriesland 7.1 vast te 

stellen.
2. Het college opdracht te geven om de opgaven en ambities (wat pakken wij de komende 

2 tot 5 jaar op) uit te werken tot concrete acties in uitvoeringsprogramma's en hierbij de 
raadsleden, het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijs instellingen te 
betrekken overeenkomstig een nog nader te formuleren stappenplan/procesplan.

3. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke 
Samenwerking Westfriesland vanaf 2020 structureel met C 1 euro per inwoner (C 23.000) 
te verhogen.

4. De bijdrage ad C 23.000 ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte en dit 
op te nemen in de programmabegroting 2020.

AGENDAPUNT 03.06.05
onderwerp Subsidiebeleid met ingang van 2020 (o.v.b.) 

besluit De raad besluit:
Voor het subsidiebeleid met ingang van 1 januari 2020 in ieder geval de volgende kaders te 
hanteren:
Het college besluit voor het subsidiebeleid met ingang van 1 januari 2020 in ieder geval de 

volgende kaders te hanteren:
1. Het huidige subsidiebeleid voortzetten met in acht neming van de punten 2, 3 en 4;
2. Voor de gymnastiekverenigingen de subsidie verhogen;
3. Subsidie ten behoeve van evenementen met een bovenlokale uitstraling weer mogelijk 

maken;
4. Door de verenigingen aan te dragen knelpunten worden beoordeeld.

De motie van GBK Waarderingssubsidie verenigingen (corsanummer ...) inzake verruiming 
van de subsidie is VERWORPEN met tégen 14 stemmen (CDA, VVD, WK en PvdA/GL) en vóór 
4 stemmen (GBK).

BLAD 
3 VAN 4



BESLUITENLIJST RAAD (VERVOLG)
Koggenland

AGENDAPUNT 03.07
onderwerp Lijst van ingekomen stukken

AGENDAPUNT 03.07.01
onderwerp Ingekomen Stukken 20 mei 2019

besluit De lijst van ingekomen stukken wordt conform procedurevoorstel afgedaan.

AGENDAPUNT 03.08
onderwerp Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag 

besluit Niet aan de orde.

AGENDAPUNT 03.09 
onderwerp Sluiting

besluit De voorzitter slauit de vergadering.

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van de raad op: 
datum 17 juni 2019

De raad van Koggenland,

mevrouw drs. 
Griffier

J. Franx 
Voorzitter

BLAD
4 VAN 4


