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Besluitenlijst 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, en J.P.A.J. Ursem  

GemeenteBelangen Koggenland: -- 

  PvdA/GroenLinks: -- 

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 de Pol en de heer W.P.J. Bijman   

 

Verhinderd: de heren R. Klok (GBK), 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) 

 

 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 20.45 uur.  

Er is verhindering van dhr. Krijnen (VVD),mw. Sjerps (CDA), en van de raadsleden van GBK 

en PvdA/GL.  

De voorzitter concludeert dat er met 11 raadsleden quorum is om de vergadering te 

vervolgen.  

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01  Doordecentralisatie taken en budgetten kwetsbare inwoners West Friesland 

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

samenwerking 

 

3.03 Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 8, dhr. Dekker. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijst 16 december 2019 

 De raad stelt de besluitenlijst van 16 december 2019 ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Instellen Auditcommissie 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Auditcommissie Koggenland in te stellen; 

2. De Verordening op de Auditcommissie Koggenland, 2020 vast te stellen; 

3. De volgende personen te benoemen als lid van de Auditcommissie Koggenland: 

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


Blad 

2 van 4 

dhr. T.T.P.  Ursem (VVD), dhr. R. Nooij (CDA), mw. M.A.C. te Winkel-Pancras (WK), 

en  mw. K. van der Gaast (GBK). 

3.05.02 Zienswijze op Kaderbrief GGD Hollands Noorden, 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2021 van de Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst Hollands Noorden. 

 

3.05.03 Zienswijze op Kadernota Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW), 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2021 van het Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland. 

 

3.05.04 Zienswijze op Kadernota Omgevingsdienst NHN, 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Op de kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 

een positieve zienswijze af te geven. 

 

3.05.05 Zienswijze op Kadernota Recreatieschap WF (RSW), 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2021 van het Recreatieschap 

Westfriesland. 

 

3.05.06 Zienswijze op Kadernota SSC DeSom, 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Een positieve zienswijze op de kadernota SSC DeSom 2021 af te geven, echter met 

de opmerking dat in de begroting 2021 een definitief overzicht wordt 

opgenomen van de nog niet opgenomen investeringen en de financiële gevolgen 

daarvan. 

 

3.05.07 Zienswijze op Kadernota Westfries Archief (WFA), 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Een positieve zienswijze op de kadernota 2021 van het Westfries Archief af te 

geven. 

 

3.05.08 Zienswijze op Veiligheidsregio NHN, 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Op de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio een positieve zienswijze af te 

geven, echter met de opmerking dat in de kadernota 2021 niet specifiek op de 

doelstellingen voor dat jaar wordt ingegaan. Verwacht wordt dat de VR NHN dit 

wel nader uitwerkt in de begroting 2021 en dat in deze begroting een overzicht 

van de bijdrage per deelnemer wordt opgenomen; 

2. Op de beleidstukken Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 en het Beleidsplan 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023 een positieve zienswijze af te 

geven. 

 

3.05.09 Zienswijze op Kadernota WerkSaam West Friesland, 2021 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2021 van WerkSaam 

Westfriesland. 
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3.06.01 Doordecentralisatie taken en budgetten kwetsbare inwoners West Friesland 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Vanaf 2022 de middelen voor bekostiging van regionale voorzieningen MO/BW, 

de regionale toegang en de gemeentelijke backofficetaken regionaal te 

bundelen;  

2. Het regionaal budget en de bestedingen daarvan te laten beheren door de 

gemeente Hoorn (inclusief egalisatiereserve);  

3. Jaarlijks 5% van het regionale budget te laten reserveren voor innovatie (door 

Hoorn); 

4. Een egalisatiereserve van maximaal 5% van het regionale budget aan te laten 

houden voor situaties waarin het regionaal budget ontoereikend blijkt; 

5. Een eventueel resterend positief resultaat boven het afgesproken maximum van 

de egalisatiereserve te verdelen over de Westfriese gemeenten op basis van de 

objectief verdeelde middelen voor BW; 

6. De egalisatiereserve aan te vullen bij een negatieve stand tot minimaal een 

neutrale stand op basis van de objectief verdeelde middelen voor BW; 

7. De middelen voor begeleiding (BG) bij de lokale budgetten sociaal domein te 

(blijven) onderbrengen; 

8. De van Hoorn te ontvangen middelen uit de vrijgekomen reserve MO/BW toe te 

voegen aan de reserve sociaal deelfonds met het oog op eventuele tekorten in 

het Sociaal Domein dan wel onvoorziene uitgaven als gevolg van de 

doordecentralisatie MO/BW; 

9. En het college opdracht te geven om in het kader van de uitvoering van dit 

raadsbesluit een nieuw regionaal samenwerkingsconvenant op te stellen en te 

ondertekenen. 

 

3.07 Lijst ingekomen stukken  

  Dhr. J. Ursem meldt dat het CDA de ingekomen stuk nr. 15 van het college ‘reactie op 

de motie trottoirs, bedrijventerreinen en dorpen’, en het ingekomen stuk nr. 30 van 

het college over stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid nader met de raad wil 

bespreken en daarvoor met voorstellen naar het presidium/ agendacommissie komt.  

 Dhr. Nooij maakt de opmerking dat hij verwacht dat het college de inhoud van brief 

nr. 20 ‘Financieel toezichtregime Provincie’ meeneemt in de begrotingscyclus;  

kadernota of jaarrekening.  

 

De raad stelt de lijst ingekomen stukken met bovengenoemde wijzigingen en opmerking 

vast.  

 

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

 De motie van WK over de regionale samenwerking wordt in stemming gebracht.  

 

Stemverklaringen:  

 Dhr. Bijman geeft aan dat CDA de motie ziet als een extra ondersteuning voor het 

college om afstand te houden van de discussies over kortingen op onze GR-en. 

 Mw. Van Dolder geeft aan dat VVD de motie ziet als ondersteuning van het standpunt 

van het college dat we tegen bezuinigingen zijn.  

 

De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen (11-0). 
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Dictum aangenomen motie:  

1. Om de andere Westfriese colleges duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Koggenland 

afstand neemt van de uitspraken van de gemeenten Opmeer en Stede Broec om te korten op 

bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen; 

2. Deze motie via de griffie onder de aandacht te brengen van de andere gemeenteraden in West- 

Friesland.  

3.09 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 2 maart 2020, 

 

De voorzitter     De griffier  

 

 

 

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

 

 

 


