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Behandellijst Het Debat                                               
 

Raad 

Datum: 2 november 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: mevrouw M.C.A. Sjerps en 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, J.T. Wijnker 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 

Plv voorzitter de heer J.T. Wijnker (agendapunten 2.03.01 tot en met 2.03.05) 

Griffier:  mevrouw  R.M. Kiès 

Portefeuillehouders: de heer W.P.J Bijman   

Verhinderd:  mevrouw A. Dol (VVD), heer F. Doodeman (PvdA/GL) 

   
2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.10 uur. 

Bij de agendapunten 2.03.01 tot en met 2.03.05 neemt de heer J. Wijnker het 

voorzitterschap over, daar mevrouw Bonsen de portefeuilles van wethouder Van de 

Pol waarneemt. 

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 5 oktober 2020  

 De agenda wordt met de volgende aanvullingen vastgesteld: 

Bij agendapunt 2.05  

1. Moties vreemd aan de orde van de dag ingediend door PvdA/GL over ’Onderzoek 

aanbesteding Jeugdzorg’; 

2. Motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend door PvdA/GL over ‘Onderzoek 

voorwaarden gunning JZPlus’. 

 

De behandellijst van 5 oktober wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Beschikbaar stellen budget leefbaarheidsprojecten in Oudendijk en Spierdijk 

 Mw. Bonsen doet de volgende toezegging: 

1. Nagegaan wordt of de attributen die door het verplaatsen beschikbaar komen 

gebruikt kunnen worden voor het upgraden van Theresiahof. De raad wordt 

hierover geïnformeerd.  

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

2.03.02 Meerjarenonderhoudsplan Beschoeiingen 2021-2024 

 Mw. Bonsen doet de volgende toezegging: 

1. Nagegaan wordt of de lay-out van de beschoeiing een hout-look heeft. De raad 

wordt hierover geïnformeerd.  

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

2.03.03 Aanpassen woningbouwprogrammering Lijsbeth Tijs 

 Mw. Bonsen doet de volgende toezegging: 

1. De raad wordt geïnformeerd over hoe het antispeculatiebeding er uit komt te 

zien.  

2. De raad krijgt antwoord op de vragen of er 1. diversiteit in de sociale 

huurwoningen komt en 2. kunnen inwoners met een inkomen tot 32.000 euro in 

aanmerking komen voor deze woningen.   

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

2.03.04 Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 

De CDA, VVD, WK, en GBK dienen een amendement in over ’Uitvoeringsprogramma 

Pact van West-Friesland7.1.’ 

 

Het voorstel en het amendement gaan door naar Het Besluit. 

2.03.05 Bespreking Plan van aanpak / kaders ‘Tiny Houses’ 

 

Het onderwerp is voldoende besproken.  

2.04 ACTUALITEITEN 

2.04.01 Lokaal 

Vanuit de raad: 

1. De vragen van mw. Borgers over het waarom het aangepaste toetsingskader 

Zonneweides Koggenland niet eerder is gepubliceerd op de website, wordt door 

wnd. portefeuillehouder Bonsen voldoende beantwoord.   

2. De vragen van dhr. J. Ursem over de financiële nood van dorpshuizen worden 

beantwoord door portefeuillehouder Bijman.  

 Toezegging portefeuillehouder Bijman: 

1. Er wordt opnieuw contact gezocht met de dorpshuizen om inzicht te krijgen in 

hun financiële nood ten gevolge van de Coronamaatregelen en te beoordelen 

hoe de gemeente hen kan steunen. 

3. De vragen van dhr. Bakker over de bemiddeling en interventies van het zorgteam 

en vrijwilligers in verband met corona worden door portefeuillehouder Bonsen 

afdoende beantwoord. 

4. De vragen van dhr. Bakker over de Inzet van BOA’s (bijzondere 

opsporingsambtenaren) in verband met de coronamaatregelen worden door 

portefeuillehouder Bonsen afdoende beantwoord. 

  

2.04.02 Regionaal 

Er zijn geen regionale mededelingen.  

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

  PvdA/GL dient een motie Vreemd aan de orde van de dag in over Onderzoek 

aanbesteding Jeugdzorg’’.  

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

PvdA/GL dient een motie Vreemd aan de orde van de dag in over Onderzoek 

voorwaarden gunning JZPlus.  

De motie gaat door naar Het Besluit. 

 

2.06 Presentatie kandidaat-wethouders dhr. J.J.A.S. Houtenbos en mw. A.R. Van Dolder   
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 Dhr. Krijnen geeft een toelichting op het voorstel voor benoeming van twee 

kandidaat wethouders. 

 

De kandidaat-wethouders dhr. Houtenbos en mw. Van Dolder presenteren zich en de 

raadsleden krijgen gelegenheid om hen vragen te stellen.  

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

2.07 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 22.30 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 23 november 2020 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

 

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

 


