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BESLUITENLIJST 

 
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 en de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, 

J.P.A.J. Ursem. 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en mevrouw K. 

van der Gaast 

  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) 

 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 21.46 uur en meldt bericht van verhindering 

van de heer Wijnker (GBK). 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 Op verzoek van mw. Rietveld vindt hoofdelijke stemming plaats over de agendering 

van agendapunt 3.06.01. De raad stelt de agenda vast met toevoeging van 

agendapunt 3.06.01 (16 stemmen voor: VVD, CDA, WK en 2 stemmen tegen 

(PvdA/GL). 

 

3.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 2, de heer N. Bijman. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten van 2 en 9 november 2020   

 De raad stelt de besluitenlijsten van 2 en van 9 november 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.05 Agendapunten  

3.05.01 Regionaal beleidskader Inburgering 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het regionale beleidskader ‘Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren 2021-

2025’ vast te stellen; 

2. In te stemmen met de verdere uitwerking en vormgeving door het college 

van Koggenland van de uitvoering binnen de kaders van het beleidskader en 

het daarin beschreven synthesescenario;  

3. De extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor 2020, en verder voor de 

nieuwe wet inburgering hiervoor in te zetten; 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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4. De rijksmiddelen, genoemd onder beslispunt 3, taakstellend te laten zijn voor 

de uitvoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering. 

 

3.05.02 Vaststellen subsidieplafond 2021 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Het subsidieplafond 2021 vast te stellen op € 937.044 en dat te verdelen over de  

beleidsvelden zoals in de bijlage is aangegeven. 

 

3.05.03 Benoeming leden Klankbordgesprekken burgemeester en 100-dagen gesprek 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras namens Welzijn Koggenland te benoemen als 

lid van de Vertrouwenscommissie; 

2. De heer B.H. Krijnen namens VVD te benoemen als lid van de 

Vertrouwenscommissie Koggenland. 

 

3.05.04 Benoeming lid Werkgeverscommissie  

 

De raad neemt de enkelvoudige voordracht om dhr. Krijnen te benoemen zonder 

stemming over.  

De raad besluit unaniem: 

1. De heer B.H. Krijnen te benoemen als lid van de werkgeverscommissie. 

 

3.06 Agendapunten onder voorbehoud 

3.06.01 Keuze geurbelasting ten behoeve van ontwikkeling Tuindersweijde-Zuid 

 

Stemverklaring door mevrouw Te Winkel 

Mevrouw te Winkel geeft aan dat Welzijn Koggenland vanwege de toezegging van 

de wethouder om in gesprek te blijven met de agrariër en om in kansen te blijven 

denken over de toekomst kan toestemmen met de bouw, vanuit het idee dat de 

bouw start vanuit Duinwijk en met het idee dat voortschrijvende inzicht mogelijk 

blijft en stemt voor. 

  

Stemverklaring door mevrouw Rietveld 

Mevrouw Rietveld geeft aan de PvdA/GL tegen het voorstel stemt, omdat zij de 

ondernemer niet in de problemen willen laten komen met zijn bedrijfsvoering en 

toekomstige kopers van de woningen van Tuinderweijde-Zuid ook niet willen laten 

wonen in een slecht leefklimaat. 

 

Stemverklaring door de heer Klok 

De heer Klok geeft aan dat GBK tegen het raadsvoorstel is, om de geurcirkel aan te 

passen van 4 naar 5,7 odeur, omdat de GBK de motivatie onvoldoende vindt; in 2013 

was GBK het oneens met odeur 4, nu ook. 

 

De raad besluit met hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor (VVD, CDA, WK) en 

5 stemmen tegen (PvdA/GL. GBK) overeenkomstig het voorstel:  

1. Een geurbelasting van 5,7 odour aanvaardbaar beschouwen voor een goed 

woon- en leefklimaat; 

2. De  Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Koggenland 2013 als 

zodanig te wijzigen. Na het vaststellen van dit voorstel zal een nieuw 
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raadsbesluit voorbereid worden om de Verordening geurhinder en 

veehouderij gemeente Koggenland 2013 te wijzigen. 

 

3.07 Lijst ingekomen stukken  

3.07.01 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

3.08 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 Er zijn geen moties ‘Vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. 

 

3.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2020, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


