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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  

mevrouw K. van der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers en J.J.A.M. Rietveld  

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

Pancras 

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:  -- 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 23.17 uur en geeft een 

toelichting op de wijze van stemming met inachtneming van de RIVM-maatregelen. 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01 Aanpassing Verordening Starterslening gemeente Koggenland 2017 + twee 

amendementen 

3.06.02 Wijzigingen toekomstbestendige centrale afvalverwerking (CAW) West 

Friesland 

3.06.03 Toetsingskader kleinschalige zonne-energie Gemeente Koggenland + een 

amendement  

3.06.04 Verhoging budget Rekenkamercommissie Koggenland 

3.06.05 Verordening toekomstbestendig wonen 

3.08.01 Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, VVD, WK PvdA/GL over 

energiescan dorpshuizen 

3.08.02 Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, VVD, WK en GBK over het 

RES-bod 

 

3.03 Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 15, dhr. Wijnker. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten 21 april 2020  

 De raad stelt de besluitenlijst van 21 april 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Gedragsregels voor fysieke en digitaal vergaderen 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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1. De ‘Gedragsregels politieke besluitvorming in Coronatijd’ vast te stellen als 

aanvulling op het Reglement van Orde van de gemeenteraad Koggenland. 

 

3.05.02 Budget voor vervanging van 32 gemeentelijke AED- kasten 

 Stemverklaring: 

Dhr. Bijman is verheugd dat Koggenland beschikt over een dicht AED netwerk en 

deze vervanging is belangrijk voor de inwoners; hiermee kan menig leven worden 

gered en daarom zal CDA ‘voor’ stemmen.  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De 32 gemeentelijke kasten van de AED’s te vervangen door kasten met een 

verlichte display, de Avia 220; 

2. Het benodigde krediet ad € 20.900,00 beschikbaar te stellen vanuit de 

Algemene Reserves. 

 

3.05.03 Voorbereidingskrediet ontwikkeling vrijkomende schoollocaties Avenhorn / De Goorn 

 Stemverklaring:  

Mw. Sjerps geeft aan dat CDA positief is over het voorstel maar voor de invulling van 

de locaties mag naast woningbouw gekeken worden naar een maatschappelijke 

instelling en ook naar groen, met name voor de locatie van de Jozefschool.   

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 210.000 exclusief BTW 

voor het opstarten van de ontwikkeling vrijkomende schoollocaties Avenhorn 

/ De Goorn; 

2. Het voorbereidingskrediet ten laste te brengen van de nog vast te stellen 

grondexploitatie(s). 

 

3.05.04 Stimuleringsfonds lokaal maatwerk Corona maatregelen 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Een eenmalig werkbudget beschikbaar stellen van € 100.000 als plafond van 

de maximale uit te keren bedragen voor de bekostiging van 

maatwerkafspraken met ondernemers en inwoners in Koggenland die 

ondanks de kabinetssteun,  bovenmatig door de coronacrisis worden 

getroffen, ten laste van de algemene reserve;  

2. Kennis te nemen van de voorwaarden die het college hanteert en waaraan 

de aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 

maatwerkafspraak en  

3. De begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen. 

 

3.05.05 Benoeming leden Raad van Toezicht stichting Allure 

 De raad besluit bij acclamatie:  

1. De heer H. Doorenspleet en de heer F. Westerkamp te benoemen als leden 

van de Raad van toezicht van de Stichting Allure met ingang van 1 september 

2020. 

 

3.06.01 Aanpassing Verordening Starterslening gemeente Koggenland 2017 

 Stemverklaring:  

Dhr. Nooij geeft aan dat CDA tegen zal stemmen omdat het amendement van GBK, 

PvdA/GL moeilijk uitvoerbaar is en de Verordening toekomstbestendig wonen 



Blad 

3 van 5 

waarover de raad hedenavond ook een besluit neemt, invulling geeft aan het 

duurzaamheidsaspect.  

 

Het amendement van GBK en PvdA/GL over aanpassing Starterslening wordt met 6    

voor (GBK, PvdA/GL) en 13 tegen (VVD, CDA, WK) verworpen.   

 

Het amendement van CDA, VVD en WK over aanpassing Starterslening wordt met 13 

voor (VVD, CDA, WK) en 6 tegen (GBK, PvdA/GL) aangenomen.   

 

Dictum aangenomen amendement:  

De volgende tekst:  

2. De aankoopsom voor starterslening te verhogen: 

Artikel 2, lid 2, € 186.792,- wordt vervangen door € 250.000,-  

Te wijzigen in: 

2. De aankoopsom voor een starterslening te koppelen aan 80% van de op dat moment 

geldende koopgrens van de Nationale Hypotheek Garantie NHG:  

* Artikel 2 lid 2, € 186.792,- wordt vervangen door ‘tachtig procent van de koopgrens van de 

Nationale Hypotheek Garantie ’ 

 

De raad besluit incl. het aangenomen amendement: 
1. De ‘Verordening Starterslening gemeente Koggenland 2017’ aan te passen 

op de volgende punten: 

- 2017 in de titel wordt 2020 

- De aankoopsom voor een starterslening te koppelen aan 80% van de op dat 

moment geldende koopgrens van de Nationale Hypotheek Garantie NHG:  

  Artikel 2 lid 2, € 186.792,- wordt vervangen door ‘tachtig procent van de 

koopgrens van de Nationale Hypotheek Garantie ’ 

- Het maximale leenbedrag te verhogen: 

  Artikel 4, € 39.600,- wordt vervangen door € 40.000,-. 

 

3.06.02 Wijzigingen toekomstbestendige centrale afvalverwerking (CAW) West Friesland 

 De raad besluit met 13 voor (VVD, CDA, WK) en 6 tegen (GBK, PvdA/GL) 

overeenkomstig het voorstel: 

1. De situatie rond het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud en 

de samenwerkingsvorm in 2023 opnieuw te beschouwen; 

2. Het CAW om te vormen tot "Afvalbeheer Westfriesland”, die 

beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk 

afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken; 

3. Het over te gaan tot een individueel aandeelhouderschap van de 7 

Westfriese gemeenten in HVC. 

 

3.06.03 Toetsingskader kleinschalige zonne-energie Gemeente Koggenland 

 Het amendement van VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL wordt unaniem aangenomen    

 

Dictum aangenomen amendement  

De volgende tekst:  

1. Het toetsingskader kleinschalige zonne-energie gemeente Koggenland vast te stellen; 

Te wijzigen in: 

1. Het toetsingskader zonne-energie gemeente Koggenland vast te stellen inclusief: 

a. Het van toepassing verklaren van het toetsingskader op de Jaagweg met uitzondering 

van de omvang van het aantal hectares zonneweide dat voor deze locatie wordt 

gemaximeerd op 66 ha en met uitzondering van de voorwaarde dat sprake moet zijn 

van een lokaal initiatief;  
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b. Het kaartbeeld locaties zonne-energie te wijzigen waarbij de Jaagweg wordt benoemd 

als toegestaan voor zonne-energie; 

c. Op pagina 8 onder het kopje “Gebieden uitsluiten voor het opwekken van  zonne-

energie ”, onder het kopje behoud gebieden met bijzondere status, het uitsluitingbeleid 

voor zonne-energie  uit te breiden met: langs oude cultuurhistorische lijnen een 

restrictief beleid voor zonneweide te hanteren, w.o Oudlandsdijk te Hensbroek en 

Obdammerdijk te Obdam en om de drie droogmakerijen; 

2. Het document Toetsingskader zonne-energie gemeente Koggenland dienovereenkomstig 

aan te passen. 

 

De raad besluit incl. het aangenomen amendement : 

1. Het toetsingskader zonne-energie gemeente Koggenland vast te stellen 

inclusief: 

d. Het van toepassing verklaren van het toetsingskader op de Jaagweg met 

uitzondering van de omvang van het aantal hectares zonneweide dat voor 

deze locatie wordt gemaximeerd op 66 ha en met uitzondering van de 

voorwaarde dat sprake moet zijn van een lokaal initiatief;  

e. Het kaartbeeld locaties zonne-energie te wijzigen waarbij de Jaagweg 

wordt benoemd als toegestaan voor zonne-energie; 

f. Op pagina 8 onder het kopje “Gebieden uitsluiten voor het opwekken van  

zonne-energie ”, onder het kopje behoud gebieden met bijzondere status, 

het uitsluitingbeleid voor zonne-energie  uit te breiden met: langs oude 

cultuurhistorische lijnen een restrictief beleid voor zonneweide te 

hanteren, w.o Oudlandsdijk te Hensbroek en Obdammerdijk te Obdam en 

om de drie droogmakerijen; 

2. Het document Toetsingskader zonne-energie gemeente Koggenland 

dienovereenkomstig aan te passen.  

 

3.06.04 Verhoging budget Rekenkamercommissie Koggenland 

 De raad besluit met 13 voor (CDA, WK, GBK, PvdA/GL) en 6 tegen (VVD)  

overeenkomstig het voorstel: 

1. Voor het jaar 2020 het budget voor de RKC incidenteel te verhogen met € 

10.100 tot een totaalbudget van € 25.000 en dit te dekken uit de algemene 

reserve; 

2. De begroting 2020 dienovereenkomstig aan te passen. 

 

3.06.05 Verordening toekomstbestendig wonen 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Verordening Toekomstbestendig Wonen vast te stellen en te doen ingaan 

de dag na  de voorgeschreven wijze van bekendmaking. 

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

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

 De motie van CDA, VVD, WK, GBK  en PvdA/GL over Energiescan dorpshuizen wordt  

unaniem aangenomen. 

 

Dictum aangenomen motie:  

1. De dorpshuizen binnen Koggenland op korte termijn aan te bieden energiescans 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 
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De motie van CDA, VVD, WK, GBK over RES-bod wordt met 17 voor (VVD, CDA, GBK, 

WK) en 2 tegen (PvdA/GL) aangenomen.  

 

Dictum aangenomen motie:  

1. Om vóór 1 juni 2020 bij de colleges en raden van de overige West-Friese gemeenten actief 

te pleiten voor het verlagen van het bod voor de Concept RES NHN voor de regio West-

Friesland van 1,191 TWh naar 0,23 TWh (de huidige bijdrage); 

2. Om vóór 1 juni 2020 bij de 18 colleges en raden van de gemeenten binnen de RES-regio 

Noord-Holland Noord aan te geven dat op basis van de beschikbare informatie de raad van 

de gemeente Koggenland vooralsnog afstand neemt van de Concept RES NHN. 

 

3.09 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 15 juni 2020, 

 

De voorzitter     De griffier  

 

 

 

J. Franx     drs. G.C.I. Kager 

 

 


