
     

LIJST  TOEZEGGINGEN  EN  MOTIES  
(bijgewerkt 7 februari 2010) 

Presidium 10 februari 2020  

(intern document) 

 

 

Openstaande Toezeggingen  
 

 

Datum  Toezeggingen  Corsa nr.  Portefeuille-

houder  

Deadline Antwoord/afdoening  + datum 

Raad 

07okt19 

en 

04nov19 

5G vraagstuk  

In reactie op het verzoek van de heer Klok zegt 

de voorzitter toe dat het college bij de VNG 

navraag zal doen over het hoe omgaan met het 5 

G vraagstuk. 

 

D19.010122 Franx  De vraag is reeds uitgezet, zodra de 

informatie binnen is wordt de raad 

geïnformeerd.    

Raad 

04nov19 

Plan Jozefschool 

In het eerste kwartaal wordt de raad een plan 

voorgelegd 

O19000028 

D19.012591 

Van de Pol  Q1 2020 

Q2 

Het college oriënteert zich op dit 

moment op innovatieve concepten. Er 

wordt met een partij onderhandeld om 

deze locaties (namens de gemeente) uit 

te werken. Een plan op hoofdlijnen 

(kaders) wordt in Q2 gepresenteerd. 

Raad 

25nov19 

Verordening WMO en Jeugd 

- de evaluatie op lokaal niveau vindt na 1 jaar  

  plaats ipv na 2 jaar 

- voor uitzonderingsgevallen is maatwerk  

  mogelijk 

O19000029 

D19.012751 

Bijman Q4 2020 Geplaatst op Lange termijn agenda 

Raad 

16dec19 

Oude raadhuis, Obdam 

Op de website zal aandacht zijn voor de plannen 

O19000033 Franx   
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met het oude raadhuis: zodra er iets te melden is, 

wordt dit op de website geplaatst. 

 

 

 

 

Raad  

03feb20 

Lokaal – evenementenbeleid 

Op het moment dat het evenementenbeleid in de 

raad wordt besproken, staat de 

portefeuillehouder open voor een discussie 

hierover (een tent plaatsen voor evenementen) 

O20000009 Franx   

 

 

 

Openstaande Moties  
 

 

Datum  Tekst dictum  Corsa nr.  Portefeuille-

houder  

Deadline Stand van zaken / Afdoening  + datum 

Raad 

01jul19 

Trottoirs, bedrijventerreinen en dorpen 

Oproep aan college om in de eerste helft van 

2020: 

1. een inventarisatie te maken van (te) smalle 

trottoirs en voetpaden; 

2. een inventarisatie te maken van trottoirs en 

voetpaden die onvoldoende vlak zijn; 

3. verbetervoorstellen uit te werken voor de 

trottoirs en voetpaden; 

4. verbetervoorstellen uit te werken voor de 

bewegwijzering op de bedrijventerreinen; 

5. verbetervoorstellen uit te werken voor de 

uitstraling van dorpen, bedrijventerreinen en 

rotondes; 

6. de resultaten van de genoemde 

verbetervoorstellen met de financiële 

consequenties aan de raad voor te leggen op 

zodanig moment dat de resultaten 

D19.000259 

O19000017 

 

 

 

 

D19.012825 

Van de Pol  Q1 2020 Memo van College aan Raad d.d. 16 

december 2019: 

 

T.a.v. ad  1,2 en 3: 

Er volgt binnenkort een memo van het 

college over dit onderwerp.  

 

Ad 4: voornemen is dit op te pakken voor 

alle bedrijventerreinen. Hierop wordt in 

Q2 2020 op teruggekomen 

 

Ad 5: In de memo van het college staat 

aangegeven dat dit onderdeel wordt van 

het proces “verder verhogen van de 

kwaliteit leefomgeving” naar aanleiding 

van het collegeprogramma (doelstelling 
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besproken en integraal meegewogen kunnen 

worden bij de Kadernota 2021. 

 

2020) en mede n.a.v. de participatie 

vanuit de kadervisie. Volgens LTA Q3 of 

Q4. 

 

Ad  6: Acties vanuit actiepunten 1,2 en 3 

worden betaald uit de 

onderhoudsvoorziening wegen. Voor de 

bewegwijzering (hier stond 

parkmanagement) bedrijventerreinen 

volgt een raadsvoorstel. Financiering 

voor verbetering uitstraling van dorpen 

valt onder het project uitvoering geven 

aan de ambitie verhogen van de 

leefomgeving: t.z.t. volgt hierover een 

raadsvoorstel. Volgens LTA Q3 of Q4. 

 

Parkmanagement in brede zin (o.a. 

beheer en onderhoud openbare ruimte, 

collectieve beveiliging, afvalinzameling, 

gezamenlijke inkoop advies & onderzoek, 

winterpakket etc.) wordt meegenomen 

in de kadervisie/uitvoeringsprogramma. 

De gemeente is samen met de 

ondernemers bezig een centrale 

ondernemersvereniging op te zetten. Dit 

is een mooi onderwerp om samen op te 

pakken, temeer daar niet alle 

ondernemers om parkmanagement staan 

te springen. 

Raad 

16sep19 

Tijdige consultatie prov. Omgevingsverordening 

Verzoekt het college: 

1. Om er bij het provinciaal bestuur op aan te 

dringen dat de omgevingsverordening 

D19.000316 

O19000021 

 

 

 

Van de Pol Q1 2020 Brief is verstuurd door andere 

gemeenten; de verwachting is dat de 

provincie hier in Q1 2020 op terug komt.  

 

10-12-19: Brief Koggenland aan College 
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gedurende een periode van vier maanden ter 

consultatie wordt voorgelegd aan de 

gemeentebesturen in Noord-Holland en de 

gemeentebesturen in die periode de 

gelegenheid te geven hun zienswijze uit te 

brengen. 

U19.007026 GS van Noord-Holland verstuurd: kenbaar 

maken motie  d.d. 16-09-2019: verzoek 

om omgevingsverordening gedurende 

vier maanden ter consultatie voor te 

leggen wordt voorgelegd. (Gelijkluidende 

moties omringende gemeenten zijn niet 

gehoord). Toegevoegd aan de lijst 

ingekomen stukken raadsvergadering 

3 feb 2020  

Vervolg via presidium 10 februari 2020 

Raad  

07okt19 

Energiebedrijf Koggenland 

Verzoekt het college:  

1. Onderzoek de mogelijkheden die er zijn om 

als Gemeente Koggenland een eigen 

energiebedrijf op te richten; 

2. Onderzoek wat ervoor nodig is (bedrijfsplan) 

om met een eigen energiebedrijf een 

zonneweide te exploiteren; 

3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 

voor inwoners en bedrijven energie aan te 

bieden vanuit het eigen energiebedrijf; 

4. Onderzoek wat de mogelijkheden voor onze 

inwoners zijn om te participeren als 

investeerder in een specifiek project als een 

zonneweide; 

5. Bovenstaande onderzoeken zo snel mogelijk 

maar ten minste voordat de provincie plannen 

voor een zonneweide concretiseert, en 

uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 te 

presenteren; 

6. De kosten voor deze onderzoeken te dekken 

vanuit de vrij te besteden begrotingsruimte 

van 2020. 

D19.000343 

ZK18004393 
Van de Pol  Raad: 16 december 2019 

Onderzoeksopdracht vastgesteld.  

 

Geplaatst op Lange Termijn Agenda Q2 
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Raad  

04nov19 

Begroting 2020/ subsidie sedumdaken  

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.   

D19.012602 

ZK18004395 

O20000002 

Van de Pol Q1 2020 Reactie college in voorbereiding. 

Terugkoppeling naar raad in februari. 

Raad  

25nov19 

Startnotitie RES  

1. Om het werkatelier met de raad in te 

plannen eind februari/maart 2020 (i.p.v. 

januari); 

2. Ter voorbereiding op het werkatelier met 

de raad, de opgehaalde input van de 

stakeholders en inwoners aan de raad 

beschikbaar te stellen 

3. Bij de Westfriese gemeenten aandacht te 

vragen voor een zorgvuldige traject waarbij 

de rol van de raad goed tot zijn recht blijft 

komen. 

D19.012857 

ZK18004396 

O20000003 

 

Van de Pol  Q1 2020 Reactie college in voorbereiding. 

Ad 1 : twee werkateliers met bewoners in 

bijzijn raadsleden zijn gehouden op 30 

januari en 6 februari 2020  

Ad 2: informatieavond o.a.  omtrent 

input bewoners n.a.v. werkateliers  is 

gepland op 24 februari 2020 

Raad  

25nov19 

Participatie en draagvlak RES 

1. De begrippen “draagvlak” en “participatie” 

zorgvuldig te definiëren, zodat getoetst kan 

worden of voorgestelde maatregelen tot 

opwekking van duurzame energie 

daadwerkelijk voldoende draagvlak bij onze 

inwoners en bedrijven hebben; 

2. Te onderzoeken of draagvlak en participatie 

als voorwaarde kunnen worden opgelegd 

D19.012862 

ZK18004396 

O20000004 

Van de Pol  Q12020 Reactie college in voorbereiding. 

Terugkoppeling naar raad op 24 februari.  
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bij ruimtelijke plannen tot opwekking van 

duurzame energie; 

3. Ervoor zorg te dragen dat zo veel mogelijk 

van onze inwoners en bedrijven tijdig 

betrokken worden bij het opstellen van de 

RES. 

 

Raad 

25nov19 

Startnotitie RES/Andersoortige 

Energietechnieken  

1. In overleg te treden met het college van GS 

waarin het college van GS wordt verzocht 

om: 

a. ook voor andersoortige 

energietechnieken (zoals innovaties, 

CO2-transport en – gebruik, waterstof, 

getijdenenergie, 

superkritischwatervergassing, 

aquathermie, kernenergie met Thorium 

reactoren etc. ) de mogelijkheden 

gelijktijdig in kaart te brengen en te 

stimuleren; 

b. deze andersoortige technieken ook 

nadrukkelijk naast de RES in kaart te 

brengen. 

D19.012861 

ZK18004396 

O20000005 

Van de Pol  Q1 2020 Reactie college in voorbereiding. 

Terugkoppeling naar raad in februari. 

Raad: 

16dec19   

Asbestverwijdering: 

verzoekt het college: 

1. voor de raad van maart 2020 met een 

voorstel te komen over een 

maatwerklening en/of stimuleringslening  

asbestverwijdering (conform de 

starterslening)  

O20000001 Van de Pol Q1 2020 Reactie college in voorbereiding, 

Terugkoppeling naar raad in maart. 
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Raad: 

03 feb 

2020 

Regionale samenwerking: 

(Korten op bijdrage gemeenschappelijke 

samenwerking) 

Verzoekt het college: 

1. Om de andere West-Friese 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 de bijdrage aan 

gemeenschappelijke regelingen; 

2. Deze motie via de griffie onder de aandacht 

te brengen van de andere gemeenteraden in 

West-Friesland 

O20000008 Van de Pol  De motie is op 4 feb 2020 door de griffie 

ter kennisgeving gestuurd naar de 

andere gemeenteraden in West-

Friesland; indirect zijn de colleges 

daarmee ook op de hoogte gesteld.   

 

Afgehandelde Toezeggingen  
 

Datum  Toezeggingen  Corsa nr.  Portefeuille-

houder  

Deadline Antwoord/afdoening  + datum 

Raad 

23apr19 

Veiligheid fietstunnels D19.007298 

ZK19000130 

 19jun19 Borden en belijning zijn aangepast. 

Paaltjes zijn na overleg tussen provincie 

en fietsersbond en op verzoek van die 

fietsersbond niet geplaatst* 

Raad 

20mei19 

Aan de slag gaan met de betere bekendmaking 

van het 30km gebied in De Goorn 

 

O19000009 Bijman  In het voorjaar zijn 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 

aan de Dwingel. Hierbij is de overgang 

naar de 30 km-zone geaccentueerd met 

belijning. Dit in combinatie met 

bebording ’30‘. Met de openstelling van 

de Singel volgt een bericht in 

Koggennieuws waarin aandacht wordt 

gegeven aan de gewijzigde 

verkeerssituatie als gevolg van deze 

openstelling. 



Blad 

8 van 12 

 

Als wegbeheerder heeft de gemeente 

geen invloed op de route die men kiest 

via de navigatiesystemen. 

Er zijn 2 openbare registers 

(Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) en de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT)). 

Kaartmakers en navigatiesystemen 

maken gebruik van deze openbare 

registers. Het navigatiesysteem bepaalt 

de routekeuze door een hiërarchie in het 

wegennet, een vorm van 

wegcategorisering, aan te houden (op 

basis van max. snelheden die gelden op 

het wegennet). Zolang de wegen voor 

iedereen toegankelijk zijn en er geen 

verboden gelden voor bepaalde 

weggebruikers worden desgewenst de 

kortste dan wel de snelste routes door de 

navigatiesystemen weergegeven. 

 

Met het openstellen van de Singel past 

de gemeente de fysieke bewegwijzering 

aan. 

Verkeer afkomstig van de Leet richting 

Berkhout, Avenhorn en Hoorn en vice 

versa wordt bewegwijzerd via de Singel, 

de Burg naar het Westeinde om zo hun 

weg te vervolgen via de N194. 

Raad  

17 juni 

2019 

Onderzoek naar middenhuur 

Tijdens de behandeling van de “Visie en 

Ontwikkeling van het cluster vastgoed “is door de 

O19000015 

D19.012928 

Van de Pol 01-01-

2020 

Brief College aan raad  d.d. 17 dec 2019  

ontvangen: 

Collegebesluit: Op basis van door 

woningbedrijf uitgevoerd onderzoek is 



Blad 

9 van 12 

portefeuillehouder een onderzoek naar 

middenhuur toegezegd 

vastgesteld dat er geen aanleiding is om 

als gemeente in te zetten op 

middenhuur. 

 

 

 

 

Afgehandelde Moties  
 

 

Datum  Tekst dictum  Corsa nr.  Portefeuille-

houder  

Deadline Stand van zaken / Afdoening  + datum 

Raad  

05mrt18 

Onderzoek Botenoverhaal Burghtlanden 

 

 

D18.000103   Raad heeft op 17 juni 2019 een ton 

geoormerkt voor uitvoering van de 

bootoverhaal. 

Motie is in uitvoering genomen, 

oplevering naar verwachting voorjaar 

2020. In december volgt een 

raadsvoorstel voor dekking van de kosten 

n.a.v. de oormerking door de raad.  

 

Raad: 16 december 2019: Besluit is 

genomen: 

1.Een krediet van € 100.000 exclusief 

BTW beschikbaar te stellen voor het 

vervangen van de botenoverhaal ten 

behoeve van de wijk De Burghtlanden en 

deze kosten te dekken uit de 

bestemmingsreserve “bootoverhaal”; 

2.De begroting 2020 overeenkomstig te 
wijzigen. 
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Raad  

23apr19 

Regenbooggemeente /  

Regenboogregio intentieverklaring voor subsidie 

LHBTI-acceptatie 

 

O19000002, 

D19000048 

 15jul19 Zie memo D19.007504** 

 

Staat opgenomen in raadsbrief  

week 29 van 16 juli 2019 

 

 

 

Raad 

17jun19 

Onderzoek woningtoewijzing Koggenlanders 

Verzoekt het college:  

1. te onderzoeken of het mogelijk is om 

woningen aan het woningbedrijf, die worden 

aangeboden op de site van de woonmatch, 

eerst 10 dagen beschikbaar te houden voor 

de inwoners van Koggenland. 

2. De resultaten van het onderzoek uiterlijk 

voor het einde van het jaar aan de raad te 

presenteren.  

 

D19.000248 

O19000012 

 

Van de Pol  Eind 2019 Memo College aan raad d.d.27-11-2019 

Ad 1. Collegebesluit: Het college is tot de 

conclusie gekomen dat het op grond van 

de huisvestingswet 2014 juridisch niet 

mogelijk is , woningen die worden 

aangeboden via Woonmatch, eerst 10 

dagen beschikbaar te houden voor 

inwoners van Koggenland. 

Daarnaast besluit het college: 

2.Een deel van onze woningen in kleine 

dorpskernen op WoonMatch specifiek te 

labelen als jongerenwoning. 

3. Het aanbod nieuwbouw 

koopwoningen in eerste instantie 

uitsluitend lokaal te adverteren. 

Raad 

01jul19 

Informatiemarkt en/of lezing 

Verzoekt het college:  

1. een informatiemarkt en/of lezing voor raad en 

inwoners te organiseren, waarbij 

klimaatadaptie- biodiversiteit en zwerfafval 

onder aandacht worden gebracht met een 

voorstel met financiële onderbouwing 

tegemoet. 

 

 

D19.000258 

O19000016 

 Gereed 

najaar 

2019 

Afgerond: cleaning up day gehouden op 

28-09-2019. Raadsleden waren hierbij 

aanwezig. Tijdens deze dag was ruim 

aandacht voor zwerfafval en ook 

operatie Steenbreek was 

vertegenwoordigd en werd actief 

gepromoot. 
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Raad 

26jul18 

Recreatieve vaarvoorzieningen D18.000814   Afgerond, zie 5 maart 2018. 

 

 

Raad 

16sep19 

Verbod lachgas Koggenland 

Verzoekt het college: 

1. Voor het einde van het jaar met een voorstel 

te komen om een verbod en/of beperking in 

te voeren inzake de verkoop en het gebruik 

van lachgas in de openbare ruimte en horeca;  

2. De risico’s van het gebruik van lachgas 

integraal op te pakken in het beleid 

‘Programma Alcohol & Drugs Koggenland’. 

 

D19.000315 

O19000020 
Franx Q4 2019 Raad: 16 december 2019 

Besluit is genomen de APV vast te stellen, 

hierin is verbod lachgas opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad 

07okt19 

Inzet starterswoningen Westfriesland 

Verzoekt het college:  

1. Meer prioriteit te verlenen aan het bouwen 

van woningen in de goedkopere segmenten, 

vooral gericht op jongeren en startende 

huishoudens. 

 

2. In regionaal verband de samenwerking op te 

blijven zoeken om de provincie te bewegen 

meer plancapaciteit te realiseren voor 

Koggenland en de regio. 

 

3.  Per nieuw te realiseren woningbouwplan 

duidelijk te omschrijven wat de ambitie is 

van het college ten aanzien van het aantal 

betaalbare woningen voor jongeren en 

startende huishoudens. 

D19.000342 

ZK18004393 
Van de Pol  Q1 2020 College heeft middels brief aan raad d.d. 

10 januari gereageerd.  

Ad 1: Bij de ontwikkeling van 

nieuwbouwplannen wordt rekening 

gehouden met deze doelgroepen. In het 

onderdeel Wonen van de kadervisie 

wordt ingegaan op maatregelen om 

positie van starters en senioren verder te 

versterken. 

 

Ad 2: Bij de vaststelling van de 

gezamenlijke opgaves binnen het pact 

van Westfriesland is de ambitie 

neergelegd om meer woningen in 

Westfriesland te bouwen. Ook op het 

niveau van regio NHN is  hiervoor 

gelobbyd. 

 



Blad 

12 van 12 

Ad 3: Het is gebruikelijk de percentages 

sociale huur- en tussenwoningen/kleinere 

appartementen te benoemen. Dit blijft 

gehandhaafd. 

Raad 

25nov19 

Startnotitie RES  

Als de regio geen werkatelier organiseert voor de 

gemeenteraden, organiseert het college/ 

organisatie deze wel voor de raad van 

Koggenland organiseert. 

019000030 

D19.012755 

Van de Pol  Q1 2020 Zie motie Startnotitie RES raad: 25 nov 

2019 

 

 

 

*Aanvulling uit organisatie d.d. 19 juni 2019 

De provincie heeft aangegeven gedurende 2 weken een monitoringssysteem uit te zetten, om inzicht te krijgen in de hoeveelheid auto’s die door de 

tunnels rijden. Gesproken is over detectieslangen of een camerasysteem. 

Naar verwachting wordt dit systeem over 4-6 weken geplaatst. Afhankelijk van de resultaten wordt gekeken of er, buiten de toegezegde maatregelen, 

nog meer aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

Vooralsnog is alleen extra bebording aangebracht. Maatregelen die zijn toegezegd maar nog uitgevoerd moeten worden zijn de volgende: 

- Voor de tunnel in Obdam worden nog fietssymbolen aangebracht op het fietspad. 

- Voor de tunnel bij het Westeinde betreft dit in eerste instantie het plaatsen van extra hekwerken, aanbrengen van betonbanden westzijde en het 

aanbrengen van fietssymbolen op het fietspad.  

Het aanbrengen van de verbetermaatregelen zal plaatsvinden na de eerste periode van monitoring. 

Het is dus niet zo dat alle maatregelen al uitgevoerd zijn. 

 

De doorgetrokken streep en de pijlen in de tunnel zijn maatregelen die de provincie al in een eerder stadium heeft uitgevoerd als gevolg van de 

onveiligheid die werd ervaren, staat los van de ‘autoproblematiek’. 

 


