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BESLUITENLIJST 

 
Raad 

Datum: 30 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 en  

mevrouw K. van der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers  

Welzijn Koggenland:  de dames C.C. van Leijen-Spaansen en M.A.C. te Winkel-

Pancras 

Voorzitter: J.T. Wijnker, plv. voorzitter 

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

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

Verhinderd: mevrouw J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL) 

    

3.01 Opening 

 De plv. voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur en heet een ieder welkom.  

Er is bericht van verhindering van mw. Rietveld (PvdA/GL). 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.  

 

3.03 Opheffen geheimhouding raadsbesluit aanbeveling burgemeester Koggenland 

 De raad stemt unaniem in met het openbaar maken van het volgende raadsbesluit:  

 

1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -door tussenkomst 

van de commissaris van de Koning in de provincie Noord Holland- aan te 

bevelen voor benoeming als burgemeester in Koggenland voor te dragen: 

mevrouw mr. M. Bonsen-Lemmers, geboren 4 juli 1965, en wonende te 

Hillegom; 

2. De vertrouwenscommissie te ontbinden op het moment dat de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de gemeenteraad bekend heeft 

gemaakt dat in de vacature van burgemeester van Koggenland is voorzien;  

3. Geheimhouding op te leggen, voor onbeperkte duur, over de beraadslagingen 

rond de aanbeveling en de bijbehorende besluitenlijst van de besloten 

raadsvergadering d.d. 30 juni 2020. 

 

3.04 Toelichting op de aanbeveling door de voorzitter van de Vertrouwenscommissie 

 Mw. Van Dolder, voorzitter van de vertrouwenscommissie leest het persbericht over 

de aanbeveling voor.  

Er is via face-time contact met mw. Bonsen-Lemmers waardoor zij een eerste 

zichtbare reactie op het raadsbesluit geeft.  

 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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3.05 Sluiting  

 Na dank aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie en aan de griffier voor de 

begeleiding en ondersteuning, sluit de plv. voorzitter de vergadering om 21.15 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 7 september 2020, 

 

De voorzitter      De griffier  

 

 

 

J. Franx      mevrouw ir. R.M. Kiès  

 


