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Behandellijst 
Raad  
Datum: 16 december 2019  

 

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

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, en 

mevrouw M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker, en de dames 

K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers en J.J.A.M. Rietveld  

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 der Pol en de heer W.P.J Bijman   

 

Verhinderd:  de heer  J.T. Wijnker 

   
2.01 Opening 

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

aanwezigen welkom.  

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst 25 november 2019   

 De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen;  

 Toevoeging agendapunt 2.03.07 Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffier; op 

verzoek van Werkgeverscommissie 

 PvdA/GL verzoekt 3.05.02 (Nota Reserves en Voorzieningen) van Het Besluit naar 

Het Debat: GBK verzoekt vervolgens om het agendapunt van de agenda te 

halen. Bij meerderheid wordt besloten dat het onder Het Besluit geagendeerd 

blijft. 

De aangekondigde motie van PvdA/GL en GBK over dit onderwerp wordt 

geagendeerd onder 2.05 

 PvdA/GL en GBK verzoeken 3.06.07 (Verordeningen gemeentelijke belastingen 

en rechten) in Het Debat te behandelen vanwege een amendement die zij 

willen bespreken. Dit wordt agendapunt 2.03.08  

 De motie vreemd aan de orde van de dag over asbestverwijdering van VVD 

CDA, WK, PvdA/GL en GBK wordt geagendeerd onder 2.05 

 De motie vreemd aan de orde van de dag over starterslening van GBK, CDA en 

PvdA/GL wordt geagendeerd onder 2.05 

 

De behandellijst d.d. 25 november 2019 wordt overeenkomstig wordt vastgesteld. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

De voorzitter geeft de voorzittershamer aan de 2
e
 plv voorzitter van Het Debat, mw. 

Borgers.  
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Het voorstel gaat door naar Het Besluit.   

 

2.03.02 Financiering inrichting gemeentelijke sportzalen 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

2.03.03 Vervolg op Jeugdkaart Koggenland 

 

PvdA/GL dient een motie in over de vervolgstappen van de Jeugdkaart.  

 

Het voorstel en de motie gaan door naar Het Besluit.   

2.03.04 Krediet voor realiseren botenoverhaal De Burghtlanden 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

2.03.05 Afvalstoffenverordening 2020 Koggenland 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

2.03.06 Krediet voor onderzoek gemeentelijke energiebedrijf 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

2.03.07 Aanwijzingsbesluit griffier en loco-griffier 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

2.03.08 Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 

 

PvdA en GBK dienen een amendement over afvalstoffenheffing (beslispunt 7)  in.   

 

Het voorstel en het amendement gaan door naar Het Besluit.   

2.04 ACTUALITEITEN  

2.04.01 Lokaal  

Portefeuillehouder Van de Pol heeft de volgende mededelingen: 

1. N.a.v. de motie over de provinciale omgevingsverordening geeft de 

portefeuillehouder aan, dat de provincie de gemeenten in februari om een 

reactie zal vragen. Het gaat dan om een reactie van alle gemeenten in NHN. Als 

er eerder een reactie wordt gevraagd, dan wordt de raad daarvan op de hoogte 

gesteld.  

2. Het college heeft art 36 vragen RvO ontvangen over de kruising De Leet /Zuid 

Spierdijkerweg. De beantwoording wordt dinsdag 17 december in het college 

besproken en de raad ontvangt daarna de memo/antwoordbrief. 

Portefeuillehouder Franx heeft de volgende mededelingen:  

1. Felicitaties aan de Rekenkamercommissie voor het ontvangen van de Goudvink. 

2. Er is een plan van aanpak opgesteld na de brand van het oude raadhuis in 

Obdam. De monumentale onderdelen zijn veilig gesteld en de rest wordt 

gestabiliseerd. Daarna wordt het pand ‘ingepakt’.  

N.a.v. de brand is er contact geweest met de bewoners in de directe omgeving. 

Er is op 17 december een besloten bijeenkomst met deze bewoners over wat zij 

hebben meegemaakt en welke hulp is er nog nodig is.  

 

Toezegging portefeuillehouder Franx:  

 Op de website zal aandacht zijn voor de plannen met het oude raadhuis: zodra 

er iets te melden is, wordt dit op de website geplaatst.  
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2.04.02 Regionaal  

Er zijn geen regionale mededelingen.  

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

2.05.01 1. De heer Bakker dient namens GBK, VVD, CDA, WK en PvdA/GL een motie in over 

asbestverwijdering. 

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

2. De heer Bakker dient namens GBK, CDA en PvdA/GL een motie in over starterslening. 

Na de schorsing geeft CDA aan dat zij geen mede-indiener zullen zijn.   

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

3. Mevrouw Borgers dient namens PvdA/GL een motie in over de nota reserves en 

voorzieningen.  

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

2.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 22.58 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld op 3 februari 2019, 

 

De voorzitter 

 

 

 

De griffier  

 

 


