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Raad 

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 en  

mevrouw M.C.A. Sjerps 

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

mevrouw K. van der Gaast 

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

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.P.J. Bijman   

 

Verhinderd: de heer J.T. Wijnker 

    

 

 
3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 22.59 uur.   

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

3.06.02 Financiering inrichting gemeentelijke sportzalen 

3.06.03 Vervolg op Jeugdkaart Koggenland 

3.06.04 Krediet voor realiseren botenoverhaal De Burghtlanden 

3.06.05 Afvalstoffenverordening 2020 Koggenland 

3.06.06 Krediet voor onderzoek gemeentelijk energiebedrijf 

3.06.07 Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 

3.06.08 Aanwijzingsbesluit griffier en loco-griffier 

En de moties vreemd aan de orde van de dag: 

3.08.01 Motie over asbestverwijdering van GBK, CDA, WK en PvdA/GL 

3.08.02 Motie over starterslening van GBK en PvdA/GL  

 

3.03 Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 4, dhr. Stroomer. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten 25 november 2019 

 De raad stelt de besluitenlijst van 25 november 2019 ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Verlenging contract accountantsdiensten 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De samenwerking met onze huidige accountant voort te zetten en een 

overeenkomst aan te gaan voor de controle van de jaarstukken 2020 en 2021; 

2. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor 
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de aanbesteding van de accountant en een verkorte aanbestedingsprocedure te 

volgen; 

3. De jaarlijkse kosten op te vangen binnen het reguliere budget in de begroting 

2020 en 2021. 

 

3.05.02 Nota reserves en voorzieningen 

 Stemverklaring: 

Mevrouw Borgers geeft aan dat PvdA/GL tegen zal stemmen omdat PvdA/GL vindt dat 

er een integrale afweging bij de kadernota moet worden gemaakt.  

 

De raad besluit met 13 voor (VVD, CDA, WK) en 5 tegen (PvdA/GL, GBK) overeenkomstig 

het voorstel: 

1. De notitie reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen.  

 

De motie van PvdA/GL over reserves en voorzieningen 2020 wordt met 5 voor (PvdA/GL 

en GBK) en 13 tegen (VVD, CDA, WK) verworpen.  

 

3.06.01 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De APV Koggenland 2020 vast te stellen. 

 

3.06.02 Financiering inrichting gemeentelijke sportzalen 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met het vormen van een onderhoudsvoorziening voor 

sportmaterialen waarmee de kosten voor het onderhoud van sportmaterialen 

over meerdere jaren worden geëgaliseerd; 

2. Eenmalig voor 2020, naast de reeds toegekende € 135.000 in de begroting van 

2020, ook een extra bedrag van € 28.000 beschikbaar te stellen voor het 

onderhoud en aanschaf van sportmaterialen in alle sportzalen; 

3. Structureel € 32.500 extra beschikbaar te stellen in de Kadernota van 2021 voor 

het onderhoud en aanschaf van sportmaterialen in alle sportzalen. 

 

3.06.03 Vervolg op Jeugdkaart Koggenland 

 Stemverklaring:  

Mevrouw Rietveld geeft aan dat PvdA/GL positief over het voorstel zal stemmen, maar 

doet het verzoek om een tandje bij te zetten op het gebied van Alcohol en Drugs. 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Kennis te nemen van de resultaten van de rapportage ‘Jeugdkaart Koggenland 

2019’; 

2. In te stemmen met de vervolgstappen:  

a. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de interventies Preventie 

Alcoholgebruik Scholieren, Strengthening Families Program, Alcohol Alert en 

Kwaliteitsmethodiek in Koggenland toe te passen verspreid over de periode 

van het programma Alcohol & Drugs Koggenland;  

b. Het intensiveren van de controle op het schenken van alcohol bij 

evenementen, sportverenigingen en horecagelegenheden. Hiervoor een 

aanpak ontwikkelen om dat structureel te borgen in Koggenland: 

c. Het herzien én actualiseren van het Evenementenbeleid, waar het openlijk 

gebruik van alcohol, drugs en lachgas en de aanpak hierop centraal komt te 

staan; 
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d. De aanpak van openlijk alcoholgebruik versterken door integraal met Team 

OOV, Zorgteam, Jongerenwerk, Stichting HALT, onze boa’s en de politie een 

aanpak op te stellen; 

e. Een maximale inspanning te vragen aan alle Koggenlandse basisscholen om 

de HALT voorlichting ‘Groepsdruk’ te geven, zodat onze jongeren 

weerbaarder worden, en eerder NEE zeggen tegen het gebruik van alcohol 

en drugs; 

f. De oudertolerantie richting alcohol- en drugsgebruik verder te verminderen 

door: 

i. Voorlichtingsbijeenkomsten te ontwikkelen voor 2020; 

ii. Via voorlichtingscampagne de ouders aan te spreken hoe zij in gesprek 

kunnen gaan met hun kind; 

iii. Hen te benaderen voor de aangeboden interventies en hen er toe aan te 

zetten om hieraan mee te werken  

g. De aanpak van drugsgebruik en drugshandel met de Politie Basisteam 

Heerhugowaard en ons Jongerenwerk op te zetten. 

3. De uitvoering van deze vervolgstappen de laten vervallen onder het 

beschikbare budget van het programma ‘Alcohol & Drugs’; 

4. Deze vervolgstappen uit te laten voeren door de projectgroep van het 

Programma ‘Alcohol en Drugs Koggenland’; 

 

De motie van PvdA/GL over de vervolgstappen Jeugdkaart wordt met 2 voor (PvdA/GL) 

en 16 tegen (VVD, CDA, WK, GBK) verworpen.  

 

3.06.04 Krediet voor realiseren botenoverhaal De Burghtlanden 

 Stemverklaringen:  

Mevrouw Van Leijen-Spaansen geeft aan dat WK tegen het voorstel zal stemmen omdat 

zij de kosten te hoog vinden in relatie tot het gebruik van deze overhaal.  

De heer Bijman geeft aan dat het CDA tegen het voorstel is om dezelfde reden als 

mevrouw Van Leijen-Spaansen. 

 

De raad besluit met 11 voor (VVD, GBK, PvdA/GL) en 7 tegen (CDA, WK) overeenkomstig 

het voorstel: 

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. 

 

3.06.05 Afvalstoffenverordening 2020 Koggenland 

 De raad besluit met 15 voor (VVD, CDA, WK, PvdA/GL) en 3 tegen (GBK) overeenkomstig 

het voorstel: 

1. De technische wijziging van de GR CAW vast te stellen. 

2. De Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Koggenland vast te stellen. 

 

3.06.06 Krediet voor onderzoek gemeentelijke energiebedrijf 

 De heer Klok geeft aan dat GBK tegen het voorstel zal stemmen omdat zij vinden dat 

het onderzoek op basis van deze gronden niet doelmatig en efficiënt uitgevoerd kan 

worden.  

De raad besluit met 13 (VVD, CDA, WK) voor en 5 tegen (GBK, PvdA/GL) overeenkomstig 

het voorstel: 

1. Het scenario te onderzoeken van een “breed” energiebedrijf, gericht op het 
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leveren van duurzame energie en eventueel ook warmte; 

2. Het scenario te onderzoeken dat wij als gemeente Koggenland aansluiten bij 

bestaande initiatieven, zoals Van Ons; 

3. Voor deze onderzoeken een éénmalig budget van € 25.000,- beschikbaar te 

stellen in 2020 met éénmalige dekking uit de Algemene Reserve en de 

begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.  

 

3.06.07 Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 

 Het amendement van PvdA/GL en GBK over afvalstoffenheffing (beslispunt 7) wordt 

met 5 (PvdA/GL, GBK) voor en 13 tegen (VVD, CDA, WK) verworpen.   

 

Mevrouw Borgers verzoekt om de beslispunten afzonderlijk in stemming te brengen. De 

raad steunt dit voorstel  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 vast te stellen.  

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

2. De verordening afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen. 

De raad besluit met 13 voor (VVD, CDA, WK) en 5 tegen (PvdA/GL, GBK) overeenkomstig 

het voorstel:  

2a. Een egalisatiereserve “Kosten afvalstoffenheffing” in te stellen. 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

3. De verordening hondenbelasting 2019 met ingang van 1 januari 2020 in te 

trekken. 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

4. De verordening lijkbezorgingsrechten 2020 vast te stellen. 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

5. De verordening forensenbelastingen 2020 vast te stellen. 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

6. De legesverordening 2020 vast te stellen. 

De raad besluit met 13 voor (VVD, CDA, WK) en 5 tegen (PvdA/GL, GBK) overeenkomst 

het voorstel:  

7. 1. De begrote opbrengst voor de afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen op  

€ 2.761.000;  

2. de bijdrage aan de HVC vast te stellen op € 2.371.000; 

3. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

3.06.08 Aanwijzingsbesluit griffier en loco-griffier 

 De raad besluit unaniem:  

1. Mevrouw drs. G.C.I. Kager aan te wijzen als griffier van de gemeente 

Koggenland;  

2. De heer P. Stam aan te wijzen als loco-griffier van de gemeente Koggenland; 

3. Dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: 

Aanwijzingsbesluit griffier en locogriffier 2020. 

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

 Mevrouw van Leijen-Spaansen verzoekt de raadsmemo onder 12 ‘lokale toewijzing 

woningen woningbedrijf’ te agenderen via het presidium voor de volgende 

raadsvergadering. Zij zal de agendering voorbereiden. 

Mevrouw Borgers geeft aan dat zij de afdoening van de moties op een andere wijze 

ziet dan via de lijst ingekomen stukken en komt daar in het presidium op terug.  
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De raad stelt de lijst ingekomen stukken met bovengenoemde wijziging vast.  

 

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

 De motie van GBK, VVD, CDA, WK en PvdA/GL over asbestverwijdering wordt unaniem 

aangenomen. 

 

Dictum aangenomen motie  

1. Voor de raad van maart 2020, met een voorstel te komen over een maatwerklening en/of 

stimuleringslening asbestverwijdering (conform de starterslening).  

 

De motie van GBK, PvdA/GL over starterslening wordt met 5 (GBK, PvdA/GL) voor en 13 

tegen (VVD, CDA, WK) verworpen.  

 

3.09 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 3 februari 2019, 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

De griffier 


