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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 en mevrouw M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, J.T. Wijnker, P.J.M. Bakker en  

mevrouw K. van der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: de dames S.M.M. Borgers en K.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.M. van de Pol en de heer W.P.J. Bijman   

 

Verhinderd: J.P.A.J. Ursem  

    

 

 
3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 21.11 uur.   

Er is bericht van verhindering ontvangen van dhr. Ursem (CDA).  

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de aangepaste agenda vast met de volgende toevoegingen:  

3.06.01 Participatiebudget 2021, WerkSaam West Friesland + motie  

3.06.02 Ontwikkelingen griffie, profielschets griffier en Instructie voor de griffier, 

2020 

3.08 Motie over ‘windmolens 600 meter grens’ 

 

3.03 Loting 

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

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten 3 februari 2020  

 De raad stelt de besluitenlijst van 3 februari 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Delegatiebesluit raad – werkgeverscommissie (WGC) en Verordening WGC, 2020 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het ‘Delegatiebesluit werkgeverscommissie Wnra, 2020’ vast te stellen; 

2. De ‘Verordening op de werkgeverscommissie, Koggenland, 2020’ vast ter 

stellen, onder intrekking van de ‘Verordening op de werkgeverscommissie 

Koggenland, 2017’. 

 

3.06.01 Participatiebudget 2021, WerkSaam West Friesland 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Voor het jaar 2021 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene 

uitkering € 828.584 over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor de 

uitvoering van het re-integratie beleid. 

2. Voor het jaar 2021 10% van het re-integratie budget a € 21.249 te reserveren 

voor de couleur locale en het college mandaat te verlenen voor de besteding 

van deze middelen. 

 

De motie van PvdA/GL, VVD, CDA, WK en GBK over ‘continuïteit van banen voor 

mensen met een handicap’ wordt unaniem (18 voor, 0 tegen) aangenomen. 

 

Dictum aangenomen motie: 

Verzoekt het college:  

1. Aan het algemeen bestuur van WerkSaam voor te stellen om te komen met een integraal 

plan (businesscase) voor het  blijvend realiseren van banen voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt (30-70% arbeidsgeschikt) in Westfriesland, met name voor mensen die 

door het aflopen van de WSW geen toegang meer hebben tot regulier betaald werk. 

 

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

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het nieuwe griffieprofiel vast te stellen bestaande uit een griffier, een 

raadsadviseur/plv. griffier en griffiemedewerker; 

2. De kosten van de nieuwe griffie ad € 50.000,00 beschikbaar te stellen in de 

Kadernota 2021 en deze kosten te dekken uit de structurele 

begrotingsruimte; 

3. Het functieprofiel voor de nieuwe griffier vast te stellen; 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 15.000,00 voor de kosten 

t.b.v. werving en selectie van een griffier via een Werving & Selectiebureau 

en deze kosten te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de 

Algemene Reserve; 

5. De ‘Instructie op de griffier Koggenland, 2020’ vast te stellen; 

6. De benoeming van de interim-griffier mw. drs. G.C.I. Kager te verlengen tot  

1 september 2020, dan wel zoveel eerder als de nieuwe griffier is benoemd;    

7. In te stemmen met de extra kosten in 2020 ad € 75.000,00 voor de inhuur en 

deze kosten te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de Algemene 

Reserve; 

8. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

 Dhr. Klok kondigt aan dat hij de ingekomen brief onder 1 over de verkeersveiligheid 

Bobeldijk wil agenderen en bereidt een agendaverzoek voor t.b.v. de 

agendacommissie.  

  

De raad stelt de lijst ingekomen stukken met voorgenoemde wijziging vast.  

 

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

 De motie van VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL over ‘windmolens 600 meter grens’ 

wordt unaniem (18 voor, 0 tegen) aangenomen. 

 

Dictum aangenomen motie: 

Verzoekt het college: 
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1. Aan de RES regio bestuur NHN door te geven dat de zoekgebieden voor windenergie 

binnen de gemeente Koggenland te voorzien van bufferzones van 600 meter om woningen 

waar geen windturbines geplaats mogen worden; 

2. Dit ook met de buurtgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de gemeentelijke 

grenzen in acht te nemen; 

3. Te onderzoeken of deze afstand verruimd moet worden indien grotere windmolens 

geplaatst worden en de raad hierover te informeren; 

4. Vorenstaande te verwerken in de concept zienswijze op het ontwerp 

Omgevingsverordening NH2020. 

 

3.09 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.18 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 21 april 2020, 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

De griffier, 

 


