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03.01
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
03.02
Vaststellen Agenda
03.02.01
Agenda raad 18 maart 2019
Na de ingekomen stukken wordt aan de agenda het onderwerp Moties Vreemd aan de orde
van de dag toegevoegd, met als onderwerpen:
\ motie vaod WK, VVD, CDA inzake asbestsubsidieregeling;
\ motie GBK inzake waarderingssubsidie.
03.03
Loting
Nr.10 N. Bijman.
03.04
Vaststelling besluitenlijst
03.04.01
Besluitenlijst 25 februari 2019
De besluitenlijst van 25 februari 2019 is vastgesteld.
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03.05
Agendapunten
03.05.01
Ontslag fractievertegenwoordiger F. Doodeman
De raad besluit de heer F. Doodeman op zijn verzoek met terugwerkende kracht per 26
februari 2019 te ontslaan als fractievertegenwoordiger van PvdA/ GL.
03.05.02
Kadernota 2020
De raad besluit kennis te nemen van de reactie van het college waarin is aangegeven op
welke wijze het college, ter voorbereiding op de Kadernota 2020, invulling gaat geven aan
de uitwerking van de door de gemeenteraad aangegeven onderwerpen.
03.05.03
Aankoop gronden Staatsbosbeheer in polder Westerkogge
De raad besluit
1. Een krediet van ê 310.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden van
Staatsbosbeheer in de polder Westerkogge.
2. De aankoopsom te activeren en de begroting ten gevolge hiervan te wijzigen.
03.05.04
Verordening Wmo 2019
De raad besluit vast te stellen de Verordening Wmo Gemeente Koggenland 2019
03.05.05
Kaderbrief I overheveling participatiebudget WerkSaam 2020
De raad besluit:
1. Voor het jaar 2020 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene uitkering
ê 851.928 over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor de uitvoering van het re
ïntegratie beleid. Dit bedrag is als volgt samengesteld:
WSW:
Klassieke WWB:
Nieuw Wajong:
Nieuw begeleiding:
Deze 3 samen:
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Totaal naar WerkSaam: C 851.928
2. Voor het jaar 2020 100Zo van het re-integratie budget a C 20.102 te reserveren voor de
couleur locale en het college mandaat te verlenen over de besteding van deze middelen.
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03.05.06
Besluit Rekenkamerfunctie
De raad besluit de rekenkamerfunctie zoals vastgelegd in de Verordening op de
rekenkamercommissie Koggenland 2017 te handhaven.
03.06
Agendapunten onder voorbehoud
03.06.01
Ontwikkeling Tuindersweijde-Zuid (o.v.b.)
De raad besluit:
1. De benodigde percelen grond die eigendom zijn van de gemeente Koggenland, (deel
1a) voor de ontwikkeling Tuindersweijde-Zuid Obdam in exploitatie te nemen en een
complex Tuindersweijde-Zuid te openen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de gemeentelijke grondexploitatie
ad C 3.650.000 (deel 1a).
3. Het krediet te dekken door de inkomsten uit de gezamenlijke grondexploitatie
Tuindersweijde-Zuid (deeM totaal).
4. De begroting overeenkomstig te wijzigen.
03.06.02
Begroting 2019 Veilig Thuis (o.v.b.)
De raad besluit:
1. Akkoord te gaan met de begroting Veilig Thuis 2019 onder de voorwaarden dat:
indien in de praktijk blijkt dat het aantal meldingen en adviezen niet zo fors stijgen
als in de begroting is vermeld, de te betalen voorschotten naar beneden worden
bij gesteld;
de incidentele middelen eenmalig zijn voor 2019 en dat een deel van deze middelen
gereserveerd dient te worden voor een bedrijfseconomische doorlichting van VT;
de werkprocessen met de politie onder de loep worden genomen;
de rol en taak van het contractmanagement duidelijker wordt vastgelegd; en
maandelijks wordt gemonitord op aantallen meldingen, de wachtlijsten, het aantal
fte en het ziekteverzuim.
2. Het budget voor Veilig Thuis met fE 150.000 te verhogen naar een bedrag van
C 220.000,- en de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.
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03.06.03
Initiatiefvoorstel startersleningen (o.v.b.)
De raad besluit het initiatiefvoorstel van GBK tot aanpassing van de Verordening
Starterslening Koggenland 2017 niet aan te nemen.
03.06.04
Weigering VVGB Zonnepark Oudendijk (o.v.b.)
De raad besluit:
1. de nota van beantwoording van de zienswijzen zoals gewijzigd naar aanleiding van de
hoorzitting van 26 februari 2019, vast te stellen
2. een weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27
Wabo juncto artikel 6.5 Bor voor de realisatie van het zonnepark Oudendijk.
03.07
Lijst van ingekomen stukken
03.07.01
Ingekomen stukken 18 maart 2019
De lijst van ingekomen stukken van 18 maart 2019 is vastgesteld.
03.08
Moties Vreemd aan de orde van de dag
1. Motie vaod GBK inzake waarderingssubsidie (corsanummer D19.000159)
De motie is VERWORPEN met tégen 13 stemmen (CDA, WK en VVD) en vóór 6 stemmen
(GBK en PvdA/GL).
2. Motie vaod WK, VVD, CDA inzake asbestsubsidieregeling (corsanummer D19.000160)
De motie is met algemene stemmen AANGENOMEN.
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03.09
Sluiting
De voorzitter sluit zijn laatste raadsvergadering.
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datum

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van de raad op:
23 april 2019
z
De raad vä/i Koggenland,

•de heer P. Stam
Wţyrnemend griffier
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X. Franx
Voorzitter

