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Behandellijst Het Debat                                                                                 
 

Raad 

Datum: 7 september 2020 

 

Aanwezig:     

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

J.W. Schilder en T.T.P. Ursem   

CDA: de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, M.T.J. Groot, en mevrouw 

M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker, J.T. Wijnker 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 ir. R.M. Kiès 

Portefeuillehouders: mevrouw C. van de Pol en de heer W.P.J Bijman   

Verhinderd: De heren J.J. Stroomer (VVD)  en J.P.A.J. Ursem (CDA) 

   
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat en meldt verhindering van de 

heren Stroomer (VVD) en J. Ursem (CDA). Vervolgens worden de vergaderregels voor 

het fysiek vergaderen met inachtneming van de RIVM maatregelen toegelicht. 

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 29 juni 2020  

 De agenda wordt met de volgende aanvullingen vastgesteld: 

 Bij agendapunt 2.03.02. Motie ingediend door VVD, CDA, WK en GBK over de RES  

 Bij agendapunt 2.05.01 Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA/GL: 

‘Koggenland voor opvang vluchtelingkinderen’ 

 Bij agendapunt 2.05.02 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door 

GBK: ‘Sterk dagelijks bestuur’. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Bestemmingsplan uitbreiding Nijverheidsterrein 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

2.03.02 Wensen en bedenkingen concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 

(RES NHN) 

 

VVD, CDA, WK en GBK dienen een amendement in over de wensen en bedenkingen 

over de Regionale energie strategie (RES). 

 

Het voorstel en het amendement gaan door naar Het Besluit. 

 

 

 

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

2.04.01 Vanuit de raad: 

Mw. Borgers heeft over drie onderwerpen actualiteitsvragen: 

 

1. Tiny houses 

Naar aanleiding van vragen over het bericht vanmorgen in de krant over de Tiny 

Houses in Stede Broec, geeft de wethouder Van de Pol een reactie over het project in 

Koggenland. Het College is enthousiast, volgende week wordt de memo met een up 

date in het college behandeld en daarna komt deze naar de raad. Het college wil 

tempo maken. Ter verduidelijking geeft de wethouder aan dat de initiatiefnemers 

moeten zorgen voor draagvlak bij de omwonenden. 

 

2. Woning toewijzing  

De nieuwe vragen naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen 

over woningtoewijzing worden schriftelijk beantwoord. De wethouder zal nagegaan 

wordt of er sprake is van het zonder overleg uitschrijven van woningzoekenden uit 

het register bij het woningbedrijf. Tevens zal zij nagaan of er huizen niet verhuurbaar 

zijn vanwege de staat van de huizen. 

  

3. Werksaam  

Wethouder Bijman licht toe dat de taken om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt bij Werksaam effectief worden uitgevoerd. Tot nu toe hebben de West-

Friese gemeenten en ook Koggenland, nog geen bijdrage uit de, in de meicirculaire 

van het Kabinet opgenomen 90 Miljoen voor gemeenten, ontvangen voor het sociale 

werkbedrijf WerkSaam WestFriesland. Werksaam werkt aan een plan van aanpak om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Werksaam 

heeft ook een plan van aanpak ingediend bij het Confed initiatief, en doet daarmee 

mee aan een prijsvraag voor 10.000 euro om een business plan te mogen maken. 

Volgende week worden de vragen in het bestuur van Werksaam besproken. De 

vragen worden schriftelijk beantwoord. 

 

Lokaal 

Portefeuillehouder Bijman heeft de volgende mededeling 

De heer Bijman heeft zich verbonden aan de resolutie ‘Los financiële problemen 

Jeugd en WMO op in alle gemeenten’ voor de ALV van de VNG op 25 september. De 

resolutie wordt opgenomen in de Raadsbrief.  
 

2.04.02 Regionaal 

Burgemeester Franx; 

Vorige week is het convenant ‘Veilig buiten gebied’ mede ondertekend, waarop het 

project ‘Schimmige schuren’ van start is gegaan. 

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

1. 

 

 

 

2. 

De PvdA/GL dient een motie Vreemd aan de orde van de dag in over de opvang van 

vluchtelingkinderen.  

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

De GBK dient een motie Vreemd aan de orde van de dag in over Sterk dagelijks 

bestuur in.  

De motie gaat door naar Het Besluit. 
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2.06 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat.  

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 5 oktober 2020 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

Mevrouw mr. M. Bonsen-Lemmers  Mevrouw ir. R.M. Kiès     


