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Behandellijst Het Debat 
Raad  
Datum: 2 maart 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, M.T.J. Groot en mevrouw 

M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, J.T. Wijnker, 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 K.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.M. van de Pol en de heer W.P.J Bijman   

 

Verhinderd: J.P.A.J. Ursem (CDA) 

 

 

 
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.00 uur, heet de 

aanwezigen welkom en meldt dat dit de eerste raadsvergadering is die wordt 

ondertiteld.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Ursem (CDA).  

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst 3 februari 2020  

 De agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen: 

 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag van VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL 

over windmolens 600 meter grens -> agendapunt 2.05 nr. 1.  

 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag van PvdA/GL over zoeklocaties wind -

> agendapunt 2.05 nr. 2.  

 

De behandellijst d.d. 3 februari 2020 wordt overeenkomstig vastgesteld. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Participatiebudget 2021, WerkSaam West Friesland 

Er wordt een motie ingediend door PvdA/GroenLinks, VVD, CDA, WK en GBK over 

continuïteit van banen voor mensen met een handicap. 

 

Het voorstel en de motie gaan door naar Het Besluit.   

 

2.03.2 Ontwikkelingen griffie, profielschets griffier en Instructie voor de griffier 2020 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.   
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2.04 ACTUALITEITEN  

2.04.01 Lokaal  

 Mw. Van Leijen-Spaansen vraagt of er vanuit de gemeente aandacht is voor de 

Boomfeestdag op 18 maart. Portefeuillehouder Bijman geeft aan dat hiervoor het 

initiatief bij de basisscholen ligt; dit jaar is er geen verzoek geweest. Als er alsnog 

een verzoek binnenkomt dan zal de gemeente medewerking verlenen.  

Toezegging portefeuillehouder Bijman:  

 In het eerstvolgend overleg met de scholen zal navraag worden gedaan of de 

boomfeestdag voor volgend jaar wel kan worden georganiseerd.  

 

 Mw. Van Leijen-Spaansen vraagt naar de stand van zaken over de aanleg van de 

glasvezelkabels in de gemeente en in hoeverre de inwoners hierover in het 

Koggennieuws geïnformeerd kunnen worden. Portefeuillehouder Van de Pol 

meldt dat informatie op de website van E-fiber geactualiseerd is en de raad 

binnenkort een memo met informatie tegemoet kan zien. Het project is een half 

jaar vertraagd vanwege vergunningverlening en tekort aan personeel voor de 

uitvoering. 

Toezegging portefeuillehouder Van de Pol: 

 Nagegaan wordt of de stand van zaken over de E-fiber onlangs in 

Koggennieuws is opgenomen. Indien dit niet het geval is, wordt dit alsnog 

ingepland. 

 Nagegaan wordt wat de consequenties van de vertraging zijn voor de 

leveringsvoorwaarden en verplichtingen; de raad wordt hierover 

geïnformeerd.   

  

 Portefeuillehouder Van de Pol heeft de volgende mededeling m.b.t. actualiteiten 

Duurzaamheid:  

 Er wordt op dit moment intern gewerkt aan het concept-RES bod. Zodra het 

bestuurlijke traject start, wordt de raad hierover geïnformeerd. Er is ook een 

initiatief van een aantal inwoners dat een alternatief RES heeft opgesteld. Het is 

nog niet duidelijk hoe dat ingepast gaat worden in de discussie. Er moet nog een 

onafhankelijke doorrekening plaatsvinden voordat het rapport kan worden 

omarmd. Het is aan de agendacommissie om al dan niet in gesprek te gaan met 

de initiatiefnemers. 

 

2.04.02 Regionaal  

Portefeuillehouder Franx heeft de volgende mededeling over Brandweer 360: 

1. Brandweer 360 is een project vanuit de veiligheidsregio voor het gebied 

Warmenhuizen, Heerhugowaard, Langedijk, Obdam. Het project richt zich op 

de juiste kazernes op de juiste plekken, de juiste samenstelling van de 

manschappen, de risico’s van een bepaald gebied, de opleidingen van de 

organisatie etc. Vorige week heeft het eerste werkatelier plaatsgevonden 

met de diverse posten. Het op een andere manier kijken naar de 

brandweerorganisatie heeft tot nadenken geleid. Als er meer concrete 

informatie is, wordt dit opnieuw gedeeld met de raad.  

  

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

2.05.01 1. Mw. Van Dolder dient namens VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL een motie in over 

‘windmolens 600 meter grens’. 

 

De motie gaat door naar Het Besluit. 
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2. Mw. Borgers dient namens PvdA/GL een motie in over ‘zoeklocaties wind’. 

Mw. Borgers trekt de motie in nadat portefeuillehouder Van de Pol heeft 

aangegeven dat de werkateliers voor de invulling van de zoekgebieden uit het 

concept RES-bod in het najaar starten.  

 

2.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 21.06 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld op 23 maart 2020, 

 

De voorzitter     De griffier  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


