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Behandellijst Het Debat                                
 

Raad 

Datum: 23 november 2020 

 

 

Aanwezig:    VVD: de heren W.A.J. Fakkeldij, B.H. Krijnen, J.W. Schilder,  

J.J. Stroomer, T.T.P. Ursem en J. van der Noordaa. 

CDA: mevrouw M.C.A. Sjerps, de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, J.P.A.J. 

Ursem en M.T.J. Groot. 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker 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 M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper - van der 

Roest. 

Voorzitter: Mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers. 

Griffier:  Mevrouw R.M. Kiès. 

Portefeuillehouders: Mevrouw A.R. van Dolder, de heren W.P.J Bijman en J.J.A.S. Houtenbos.  

Verhinderd: De heer J.T. Wijnker (GBK), mevrouw A. Dol (VVD), de heer F.P.C. 

Doodeman(PvdA/GL). 

 
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.15 uur 

 

Er is bericht van verhindering van de heer J.T. Wijnker. 

De voorzitter stelt de presentielijst vast. Er nemen 18 raadsleden en 2 

fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering. 

 

2.02 Vaststellen agenda en de behandellijsten d.d. 2 november en 9 november 2020  

 Na consultatieronde onder de fractievoorzitters over agendering van 2.03.01 wordt 

de agenda bij meerderheid vastgesteld (voor: VVD, CDA, WK, GBK; tegen: PvdA/GL) 

 

De behandellijst van 2 november 2020 wordt conform vastgesteld 

De behandellijst van 9 november 2020 wordt conform vastgesteld. 

 

2.03 Agendapunten  

2.03.01 Keuze geurbelasting ten behoeve van ontwikkeling Tuindersweijde-Zuid 

 

Toezegging portefeuillehouder Van Dolder:  

1. Mevrouw Van Dolder zal binnenkort samen met de ambtenaar een 

(kennismakings)gesprek hebben met de betreffende veehouder over 

ontwikkelingen en zorgen over klachten; de raad krijgt een terugkoppeling 

van het gesprek over de zaken die tot de bevoegdheid van de raad horen.   

 

De fracties van VVD, CDA, WK adviseren om het voorstel te agenderen voor Het 

Besluit. De fracties van GBK en PvdA/GL adviseren om het niet te agenderen voor Het 

Besluit .  

 

2.04 Actualiteiten 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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2.04.01 Lokaal vanuit de raad 

1. Mevrouw van der Gaast (GBK) over Formulierenbrigade  

Zij vraagt of het aangekondigde Spreekuur formulierenbrigade dat in december start 

in de Goorn eerder en in heel Koggenland kan starten en of er versneld meer 

vrijwilligers kunnen worden opgeleid. 

Portefeuillehouder Bijman antwoordt dat het op dit moment te vroeg is om het 

versneld uit te breiden. Het project is nog niet begonnen en wordt na de start eerst 

geëvalueerd. Via  verschillende kanalen wordt de doelgroep opgespoord. Als het de 

verwachtingen overtreft gaan we eerder beginnen. 

  

2. Mevrouw Van Kampen (GBK) over Jongerenloket  

Zij vraagt waarom het jongerenloket is gesloten en wat wordt gedaan om jongeren 

weer naar school te krijgen. Ook vraagt zij wat jongerenwerkers aan extra 

activiteiten uitvoeren. 

Portefeuillehouder Bijman geeft aan dat het werk van het jongerenwerk gewoon is 

doorgegaan, maar dan op afspraak en digitaal. Het meeste gaat gewoon door. Ook 

de scholen doen aan preventie.  

 

Actualiteiten vanuit het college  

3. Portefeuillehouder Van Dolder over toetsingskader Zonne-energie  

Portefeuillehouder Van Dolder informeert dat het aangepaste toetsingskader Zonne-

energie op 12 november is gepubliceerd en per 23/11 ook te vinden is op de website 

van de gemeente. Het persbericht is vandaag, 23 november,  naar ongeveer 30 

nieuwskanalen verspreid, opdat zovele mogelijk mensen de informatie ontvangen.  

In antwoord op de vraag hoe deze wijziging bij de Regionale energiestrategie (RES) is 

gekomen, licht de portefeuillehouder toe dat bij de wensen en bedenkingen bij de 

RES een passage is opgenomen dat nieuwe initiatieven getoetst moeten worden aan 

dat toetsingskader. Dus dat is al vastgelegd en moet worden opgenomen in de 

reactienota. 

 

Toezegging portefeuillehouder Van Dolder: 

 De RES-stukken worden naar de raad gestuurd, zodra ze openbaar zijn.  
 

4. Portefeuillehouder Bijman over WMO  

Portefeuillehouder Bijman meldt dat de wachtlijsten oplopen en de uitgangspunt is 

de wettelijke termijnen niet te overschrijden. Daarom is er voor gekozen tijdelijk 

extra menskracht in te zetten; op termijn moeten er structureel mensen bij omdat 

verwacht wordt dat de aanvragen niet zullen verminderen. Dit als gevolg van het 

abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuiswonen.. 

 

2.04.02 Regionaal 

Er zijn geen regionale mededelingen 

 

2.05 Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag 

 Geen 

 

2.06 SLUITING  

  

De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 21.36 uur. 
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Aldus vastgesteld d.d. 14 december 2020 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

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

 


