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Behandellijst Het Debat 
Raad  
Datum: 3 februari 2020   

 

Aanwezig:    VVD: mevrouw A.R. van Dolder, en de heren W.A.J. Fakkeldij, 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 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok (tot 20.05 uur)   

  PvdA/GroenLinks: -- 

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 de Pol en de heer W.P.J Bijman   

 

Verhinderd: de heren J.T. Wijnker (GBK), P.J.M. Bakker (GBK), B.H. Krijnen (VVD), en de dames 

M.C.A. Sjerps (CDA), S.M.M. Borgers (PvdA/GL), J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL), en  

K. van der Gaast (GBK) 

   
2.01 Opening 

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

aanwezigen welkom.  

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Klok die een verklaring voorleest van GBK en 

PvdA/GL, inhoudende dat de stoelen van GBK en PvdA/GL deze avond leeg blijven 

omdat de oppositie zich niet gehoord voelt door de coalitie. Dhr. Klok verlaat de 

vergadering om 20.05 uur.  

Schorsing  

Mevrouw Van Dolder verklaart namens VVD, CDA en Welzijn Koggenland deze 

situatie te betreuren; dit is niet in het belang van Koggenland.  

De voorzitter geeft aan dat komende week de ontstane situatie zal worden 

besproken en sluit daarmee de opening af.  

 

De voorzitter meldt dat er naast verhindering van de raadsleden van GBK en PvdA/GL 

er bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Krijnen (VVD) en mw. Sjerps (CDA).  

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst 16 december 2019  

 De agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoeging: 

 Motie vreemd aan de orde van de dag van WK over bijdrage regionale 

samenwerking (wordt agendapunt 2.05). 

 

De behandellijst d.d. 16 december 2019 wordt overeenkomstig vastgesteld. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Doordecentralisatie taken en budgetten kwetsbare inwoners West Friesland 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.   
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2.04 ACTUALITEITEN  

2.04.01 Lokaal  

 Dhr. Bijman vraagt namens het CDA of het college bij de uitwerking van de 

versoepeling van het evenementenbeleid ruimte wil creëren om in de 

toekomst voor evenementen een tent te kunnen plaatsen.  

Toezegging portefeuillehouder Franx:  

 Op het moment dat het evenementenbeleid in de raad wordt besproken, 

staat de portefeuillehouder open voor een discussie hierover.  

 

Portefeuillehouder Van de Pol heeft de volgende mededeling: 

1. Zij heeft onlangs een gesprek gehad met Gedeputeerde over de technische 

aspecten van het bestemmingsplan zonneweide/Jaagweg. Het gesprek was 

meer een stand van zaken-gesprek dan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

De Gedeputeerde is herinnerd aan de toezegging dat de raad wordt 

meegenomen in de uitgangspunten van de aanbesteding. Als er meer nieuws 

is, wordt de raad opnieuw geïnformeerd.   

 

2.04.02 Regionaal  

Portefeuillehouder Bijman heeft de volgende mededeling:  

1. De GGD is druk met de voorbereidingen voor het geval het Corona-virus zich 

in onze regio aandient. Er zijn nog geen gevallen bekend. De minister heeft 

de Veiligheidsregio aangewezen als eerste verantwoordelijke en die schakelt 

in voorkomende gevallen de GGD in. In de komende raadsbrief worden de 

ontvangen brieven hierover bijgevoegd. 

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

2.05.01 1. Mevrouw Van Leijen dient namens WK een motie in over de regionale 

samenwerking.  

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

2.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 20.40 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld op 2 maart 2020, 

 

De voorzitter     De griffier  

 

 

 

J. Franx     drs. G.C.I. Kager 

 

 

 

 

 

 


