
     

LIJST  TOEZEGGINGEN  EN  MOTIES  
(bijgewerkt 19 aug 2020) 

Presidium  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  

 

 

 

19/08/20: 

Binnenkort volgt een memo voor de raad 

waarin wordt toegelicht hoe wij als West 

Friese Regio dit vraagstuk aanvliegen.  

 

 

 

   

Raad 

25mei20 

Wijzigingen toekomstbestendige CAW WF: 

De raad wordt op de hoogte gesteld zodra een 

andere West-Friese gemeente voornemens is om 

uit te treden.  

O20000036 Van de Pol  19/08/20: 

Ter kennisgeving aangenomen, die 

situatie doet zich thans niet voor. 

Raad  

25 mei 

2020 

Verordening toekomstbestendig wonen 

De vraag ‘De Toekomstbestendig Wonen 
Verzilverlening kent geen rente en 
aflossingsverplichting 
gedurende de looptijd (blz. 3 onder C)’, dit is in 
geen enkele andere regeling opgenomen. 
Waarom 
in deze verordening wel? 

wordt schriftelijk beantwoord. 

O20000037 W. Bijman  22 juni: Reactie portefeuillehouder: 

De Verzilverlening is gebaseerd op de 

overwaarde van de hypotheek. De rente 

en aflossing voor de 

Verzilverlening worden jaarlijks bij de 

schuldrest opgeteld. Aan het einde van de 

looptijd, bij 
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verkoop van de woning of overlijden van 

de langstlevende schuldenaar, moet de 

lening worden 

afgelost. De andere leningen, 

Toekomstbestendig Wonen Lening 

consumptief en hypothecair zijn 

niet gebaseerd op de overwaarde van het 

huis, voor deze leningen wordt gekeken 

naar de 

inkomen/lasten situatie. Betaling van 

rente en aflossing vindt maandelijks 

plaats d.m.v. annuïteiten. 

Hierdoor zijn deze leningen aan het einde 

van de looptijd volledig afgelost. 

      

Raad  

15 juni 

2020 

Verkeerssituatie Koggenland (n.a.v. diverse 

ongevallen) actualiteitsvragen  

a. Met de omwonenden en een deskundige zal  

    een gesprek plaatsvinden. 

 

b. In het college van 16 juni zal worden  

    besproken of de weggehaalde drempels en 

    verkeerslichten teruggeplaatst kunnen worden  

    bij de kruising De Leet, Zuid Spierdijkerweg.  

    De raad wordt hierover z.s.m. geïnformeerd.  

 

O20000044 Van de Pol   

A+B 

Reactie college 17 juni: 

N.a.v. ongeval van 12 juni jl. op de 

kruising De Leet – Zuid-Spierdijkerweg – 

Singel:  tijdelijke drempels, op 17 juni 

weer teruggeplaatst. Hieraan 

voorafgaand is met een aantal 

omwonenden gesproken over de 

terugplaatsing. Reden hiervan is de 

eerder ervaren weerstand tegen de 

drempels.  

 

Met bewoners afgesproken: tijdelijke 

maatregel.  

Tevens knipperbollen geplaatst en extra 

bebording met het verzoek aan 

vrachtverkeer om stapvoets te rijden. 

(Transport) bedrijven worden 

aangeschreven met het verzoek hun 
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chauffeurs te wijzen op hun snelheid ter 

hoogte van de drempels. 

 

College is in afwachting van de ongeval 

gegevens van de politie. Daarna vindt   

second opinion plaats mbt beoordeling  

huidige verkeerssituatie.De bevindingen 

hiervan en de eventueel mogelijke 

maatregelen worden besproken met de 

omwonenden. 

 

Update aan de raad volgt in de week van 

24 augustus. 

 

 

 

 

 

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; 

D19.000259 

O19000017 

 

 

 

 

D19.012825 

Van de Pol  Q1 2020 26 mei 2020: 

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

deze items staan op de LTA van 2021 

 

Ad 4: voornemen is dit op te pakken voor 

alle bedrijventerreinen. Hierop wordt na 

het zomerreces (afhankelijk van overleg 

ondernemers) teruggekomen. 

19/08/20: 

Dit zal binnenkort met de ondernemers 
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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 

besproken en integraal meegewogen kunnen 

worden bij de Kadernota 2021. 

 

besproken worden. Afhankelijk van de 

uitkomst wordt dit verder opgepakt 

 

Ad 5: Zie LTA:Q3 of Q4.   

Informatieavond Uitstraling rotondes en 

toegangswegen heeft plaatsgevonden op 

23 juni jl. 

 

Ad  6: LTA Q3 of Q4 

 

NB: De eerder genoteerde opmerkingen 

t.a.v. van deze motie zijn terug te vinden 

in de archiefversie van deze lijst 

(beschikbaar via de griffie). 

Raad 

02 mrt 

2020 

Continuïteit banen voor mensen met een 

arbeidshandicap: 

Verzoekt het college: 

Aan het algemeen bestuur van WerkSaam voor 

te stellen om te komen met een integraal plan 

(businesscase) voor het  blijvend realiseren van 

banen voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (30-70% arbeidsgeschikt) in 

Westfriesland, met name voor mensen die door 

het aflopen van de WSW geen toegang meer 

hebben tot regulier betaald werk. 

 

O20000015 Bijman  18/08/20 

N.a.v. de Algemene Bestuursvergadering 

van 9 juli heeft WerkSaam een reactie 

gestuurd op de ingediende motie. 

De reactie incl. de memo van het college 

d.d. 4 aug.  is ter kennis gesteld aan de 

Raad via de raadsbrief van 19 augustus 

2020. 

 

NB: De eerder genoteerde opmerkingen 

t.a.v. van deze motie zijn terug te vinden 

in de archiefversie van deze lijst 

(beschikbaar via de griffie). 

 

 

Raad  

25 mei 

2020 

Energiescan dorpshuizen: 

Verzoekt het college: 

1. De dorpshuizen binnen Koggenland op 

korte termijn aan te bieden energiescans 

O20000035 Van de Pol  Het college heeft op 30 juni besloten  

- Uitvoering te geven aan de motie 

van gemeenteraad van 25 mei 2020 door 

een energiescan beschikbaar te stellen 

aan de volgende dorpshuizen: De Brink 
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uit te laten voeren zodat de dorpshuizen 

op basis van deze energiescans nog dit 

jaar een verzoek voor financiële bijdrage 

duurzaamheidsmaatregelen bij de 

provincie in kunnen dienen om 

vervolgens over te gaan tot uitvoering 

van die duurzaamheidsmaatregelen. 

 

in Obdam, De oude School in Hensbroek, 

Dorpshuis Zuidermeer, De Ridder in 

Berkhout en Dorpshuis Grosthuizen (incl. 

gymzaal). 

 

Raad 

15 juni 

2020 

Woningbouw Hofland 

Verzoekt het college: 

1. Een raadsbesluit voor te bereiden waarin 

de raad de bestemming bedrijventerrein 

van het perceel gelegen langs de straat 

Dubbelspoor wijzigt in ‘wonen’; 

2. Tegelijkertijd met een bouwpartij een 

bouwplan uit te werken voor de realisatie 

van gerijde eensgezinskoopwoningen 

met een aankoopwaarde van maximaal € 

250.000,00. 

 

 

O20000043 Van de Pol  19/08/20: 

Een collegevoorstel wordt op dit moment 

uitgewerkt, aan de hand daarvan zal het 

college de raad informeren. 

Raad 

29 juni 

2020 

Motie RES 

Verzoekt het college: 

1. Om de wensen en bedenkingen van de 

Raad integraal onderdeel te laten 

uitmaken van het college besluit over de 

concept RES NHN. 

 

O20000045 Van de Pol  Collegebesluit 30 juni 2020: 

Concept RES NHN is vastgesteld. In dit 

besluit is opgenomen: 

1. De gemeenteraad in de 

gelegenheid te stellen tot het uiten 

van haar wensen en bedenkingen 

over de concept RES NHN en deze 

mee te geven aan het Nationaal 
Programma RES.  

Agendapunt Wensen en Bedenkingen 

concept RES, ligt ter bespreking voor in 
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agendacommissie van 24 aug (agenda 

raad 7 sept). 

 

 


