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Aanwezig:    VVD: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.A.J. Fakkeldij, B.H. Krijnen, 
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  CDA: de heren 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 
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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: de heer N.C.J. Bijman 

    

 

 
3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 22.28 uur.   

Er is bericht van verhindering van de heer N. Bijman (CDA).  

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01 Programmabegroting 2020 

3.06.02 Eerste Begrotingswijziging 2020  

 

3.03 Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 17, mevrouw Rietveld.  

   

3.04 Vaststellen besluitenlijst 7 oktober 2019 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Bestemmingsplan Slagterslaan 32 Berkhout  

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. in te stemmen met de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Slagterslaan 32 

Berkhout; 

2. het bestemmingsplan Slagterslaan 32 Berkhout met identificatienummer 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0013-va01 ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

3.06.01 Programmabegroting 2020 

 Het amendement van PvdA/GL over het meerjarenperspectief (wijziging beslispunt 4) 

wordt in stemming gebracht en met 2 voor (PvdA/GL) en 16 tegen (VVD, CDA,WK, GBK) 

verworpen.  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:   

 De programmabegroting 2020 met een structurele begrotingsruimte van € 91.000 

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


vast te stellen; 

 De (investerings) kredieten in de begroting 2020 ter beschikking te stellen; 

 De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats de 

Burgh, De Tuinen en Tuindersweijde-Zuid vast te stellen; 

 Het meerjarenperspectief 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

De motie  van PvdA/GL over redelijke Programmabegroting wordt in stemming gebracht 

en met 2 voor ((PvdA/GL) en 16 tegen (VVD, CDA, WK,GBK) verworpen.   

 

De motie van WK, PvdA/GL,CDA en GBK over subsidie sedemdaken wordt in stemming 

gebracht en met 12 voor (WK, PvdA/GL, CDA, GBK) en 6 tegen (VVD) aangenomen. 

 

Dictum aangenomen motie:   

Verzoekt het college: 
1. Inzicht te geven welk subsidiebedrag in 2020 beschikbaar gesteld kan worden voor het 

verduurzamen van woningen met Sedumdaken;  

2. De raad hierover in het eerste kwartaal 2020  een voorstel voor te leggen inclusief de 

voorwaarden en wijze waarop onze inwoners in 2020 een beroep kunnen doen op deze subsidie.   

 

3.06.02 Eerste begrotingswijziging 2020  

 Het amendement van PvdA/GL over stelpost cao ambtenaren (beslispunt 1) wordt met 2 

voor (PvdA/GL) en 16 tegen (VVD, CDA, WK en GBK) verworpen.   

 

Het amendement van VVD, CDA en WK over flexibele schil (beslispunt 2) wordt met 16 

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

 

Dictum aangenomen amendement:  

Besluit:  

2. € 200.000 structureel in te zetten voor een flexibele schil t.b.v. pensionering van personeel en dit 

te onttrekken uit de structurele begrotingsruimte.  

te wijzigen in:  

2. € 200.000 incidenteel in 2020 in te zetten voor een flexibele schil t.b.v. pensionering van personeel 

en dit te onttrekken uit de structurele begrotingsruimte. 

  

 

De raad besluit unaniem over het voorstel incl. het aangenomen amendement: :  

1. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2019 ad € 264.000 toe te voegen 

aan de structurele begrotingsruimte; 

2. € 200.000 incidenteel in 2020 in te zetten voor een flexibele schil t.b.v. 

pensionering van personeel en dit te onttrekken uit de structurele 

begrotingsruimte. 

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

  Dhr. Klok herinnert aan de toezegging van de vorige raadsvergadering om de VNG te 

vragen naar een reactie op de 5G straling, omdat er dit keer weer brieven op de lijst 

ingekomen stukken staan.   

 Dhr. Klok geeft aan dat de motie van Drechterland over de aanpassing 

subsidieregeling starterslening (LIS 09) de fractie van GBK aanspreekt.  

 

De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

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

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

 



3.09 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 25 november 2019, 

 

De voorzitter 

 

 

 

 

De griffier  


