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Behandellijst Het Debat 
 

Raad 

Datum: 29 juni 2020 

 

 

 

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, 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 G.C.I. Kager  

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

Verhinderd:  -- 

   
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering 20.15 uur  

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 15 juni 2020  

 De agenda wordt met de volgende wijzigingen vastgesteld:  

 De behandeling van de Kadernota (2.03.02) en Zomernotitie (2.03.03) worden 

omgewisseld; 

 Het agendapunt ‘Budget voor onderzoek energiebedrijf Koggenland’ wordt op 

verzoek van verschillende fracties en met instemming van de raad geagendeerd 

als agendapunt 2.03.04; 

 De motie vreemd aan de orde van de dag van VVD, WK en GBK, CDA over RES 

NHN wordt geagendeerd als agendapunt 2.05.01; 

 De motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA/GL over verkeersveiligheid  

wordt geagendeerd als agendapunt 2.05.02; 

 

De behandellijst d.d. 15 juni wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie n.a.v. onderzoek Jeugdzorg 

 

PvdA/GL dient een motie in over de aanbevelingen van de RKC n.a.v. het onderzoek 

over de Jeugdzorg.  

 

Het voorstel en de motie gaan door naar Het Besluit  

 

2.03.03 Zomernotitie Koggenland 2020 

(De Zomernotitie wordt voor de Kadernota behandeld; zie agendapunt 2.02) 
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Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

 

2.03.02 Kadernota Koggenland 2021 

(De Kadernota wordt na de Zomernotitie behandeld; zie agendapunt 2.02). 

 

GBK en PvdA/GL dienen een motie in over bomenplant.   

 

De motie en het voorstel gaan door naar Het Besluit. 

 

2.03.04 Budget voor onderzoek energiebedrijf Koggenland 

(Dit onderwerp is aan de agenda toegevoegd, zie agendapunt 2.02)  

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

2.04 ACTUALITEITEN 

2.04.01 Lokaal 

De heer Bijman heeft de volgende mededeling  

 Namens de werkgeverscommissie meldt hij dat mw. R. Kiès de nieuwe griffier 

van Koggenland wordt. De raad zal daar toe in de vergadering van 7 

september a.s. besluiten.  

 

Portefeuillehouder Van de Pol heeft de volgende mededeling: 

 meldt dat het nationale sportakkoord het lokale sportakkoord is geworden; 

maatschappelijk organisaties en sportraad gaan zorgen voor meer 

onderlinge verbinding zodat in 2030 er een nog rijker sportleven in 

Koggenland is. Zij worden daarbij ondersteund door de buurtsportcoach. 

Hiervoor worden gelden beschikbaar gesteld door het Rijk.   

 

Portefeuillehouder Franx heeft de volgende mededeling:  

 Hetgeen gevonden is in het drugslab in Berkhout was veel en een ramp is 

voorkomen. Het heeft op het moment geen schade voor de 

volksgezondheid. Op dit moment wordt gewacht op de bestuurlijke 

rapportage ihkv de Wet Damoclas; zodra deze binnen is wordt de raad 

geïnformeerd over het vervolg. Doet de oproep om alert te blijven en 

verdachte zaken meteen te melden.   

 De noodverordening wordt aangepast op evenementen. Deze worden lokaal 

getoetst. Er zijn wel mogelijkheden om kermissen te organiseren. De zorg zit 

in de kermisborrel-bijeenkomsten. Er is te weinig capaciteiten om dit te 

handhaven. De aanvragers worden verzocht uitvoering te geven aan de 

aanvraag. Vrijdag komt de regionale handreiking ‘hoe om te gaan met 

evenementen’. De raad wordt op de hoogte gehouden.  

 

2.04.02 Regionaal 

Er zijn geen regionale mededelingen.  

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

2.05.01 

 

 

 

 

VVD, WK en GBK, CDA over RES NHN dienen een motie in over de Regionale Energie 

Strategie NHN (RES NHN)  

 

De motie gaat door naar het besluit. 
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2.05.02 PvdA/GL dient een motie in over de verkeersveiligheid  

 

Portefeuillehouder Van de Pol doet de volgende toezegging  

 De hotspots die door de raad zijn ingebracht op de informatiebijeenkomst 

(23/6) worden meegenomen in de risicoanalyse verkeersveiligheid.   

 Na het zomerreces en voor het eind van het jaar wordt het 

uitvoeringsprogramma met de raad gedeeld. 

 Via de e-participatie worden de omwonenden betrokken.  

 

Gelet op de toezeggingen van de portefeuillehouder trekt PvdA/GL de motie in.  

 

2.06 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 7 september 2020, 

 

De voorzitter     De griffier 

 

 

J. Franx     mw. ir. R.M. Kiès 

 

 


