
Behandellijst Het Debat                                       
 

Raad 

Datum: 9 november 2020 

 

 

Aanwezig:    VVD: de heren B.H. Krijnen, W.A.J. Fakkeldij,   

J. van der Noordaa, 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, M.T.J. Groot, en 

mevrouw M.C.A. Sjerps 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, 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  

Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper – van der 

Roest 

Voorzitter: mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

Griffier:  mevrouw ir. R.M. Kiès 

Portefeuillehouders: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J Bijman en J.J.A.S. Houtenbos   

Verhinderd: de dames J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL) en A.E.J. Dol (VVD) en de heren J.T. Wijnker  

  (GBK) en F.P.C. Doodeman (PvdA/GL) 

   
2.01 Opening 

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

en deelnemers welkom. 

 

Door de bijzondere omstandigheden door de coronapandemie vindt de vergadering 

digitaal plaats. De voorzitter licht de vergaderregels voor het digitaal vergaderen toe. 

Vervolgens worden de naam en partij van de raadsleden en fractievertegenwoordigers 

opgenoemd, waarop zij aangeven aanwezig te zijn. 

 

Er is bericht van verhindering van: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heer J.T. Wijnker. 

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 23 november 2020  

  

De agenda wordt vastgesteld met de volgende aanvullingen bij: 

2.05.01: Motie Vreemd aan de orde van de dag PvdA/GL en GBK, Vuurwerkvrije zones, en  

2.05.01: Motie Vreemd aan de orde van de dag PvdA/GL en GBK, Corona-bonus voor Boa’s. 

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Programmabegroting 2021 

 

Achtereenvolgens geven de fracties van WK, PvdA/GL, GBK, VVD en CDA in de eerste 

termijn hun bevindingen over de Programmabegroting 2020 en dienen het volgende 

amendement en de moties in: 

- Amendement WK, VVD en CDA: ‘Programmabegroting 2021; ozb percentage 

woningen eigendom blijft gelijk’; 

- Motie: GBK en PvdA/GL: ‘Financiële monitoring en sturing sociaal domein’. 

 

Toezegging portefeuillehouder Houtenbos:  

Op de website zullen de actuele cijfers worden verwerkt in de programmabegroting, en 

wordt een correctie aangebracht van 122.000 Euro voor rioolheffing en komt dit bedrag 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/


ten laste van de algemene reserve. Omdat alle baten en kosten van de rioolheffing via de 

voorziening lopen heeft dat geen invloed op het begrotingsaldo. 

 

Het voorstel, het amendement en de motie gaan door naar Het Besluit. 

2.03.02 Gevolgen septembercirculaire Gemeentefonds voor Programmabegroting 2021 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

2.04 ACTUALITEITEN 

2.04.01 Lokaal 

 

Mevrouw Borgers van de PvdA/GL stelt de volgende vragen: registratie arbeidsmigranten 

1. Is er een adequate registratie van arbeidsmigranten, opdat we dat kunnen 

monitoren? En hebben deze arbeidsmigranten goede voorzieningen en huisvesting? 

 

Deze vragen worden door portefeuillehouder burgemeester Bonsen beantwoord: 

- Een arbeidsmigrant moet zich bij de gemeente melden en binnen vier maanden 

worden ingeschreven in het BAP. Een deel van de migranten en werkgevers regelt dit 

al en een deel nog niet. Er is regionaal een onderzoek uitgevoerd en in september jl. 

opgeleverd. Besloten is op basis van de bevindingen dat iedere gemeente actief 

registreert, handhaaft en op zoek gaat naar de verblijfslocaties . Het is een 

gezamenlijk project waaraan gemeente Koggenland ook meedoet. We onderschrijven 

het belang van goede registratie, er is een adequaat registratiesysteem en we moeten 

actief op zoek naar verblijfsplaatsen van arbeidsmigranten waarbij we samenwerken 

in KOM-verband. 

 

2.04.02 Regionaal 

Er zijn geen regionale mededelingen.  

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

2.05.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.05.02 

Motie Vreemd aan de orde van de dag PvdA/GL en GBK: Vuurwerkvrije zones 

 

De motie wordt toegelicht door mw. Borgers. Achtergrond van de motie is de wens voor 

een vuurwerkverbod of vuurwerkvrijezones met name in de omgeving van riet gedekte 

panden via de APV of die inwoners zelf kunnen aanvragen bij de gemeente. Het kabinet 

heeft echter vandaag besloten om een vuurwerkverbod in te stellen, waarover de Tweede 

en Eerste Kamer, waarschijnlijk nog in december, besluiten. Daarom wordt eerst 

afgewacht wat de Kamer besluit. 

 

De motie wordt aanhouden tot begin december.  

 

Motie Vreemd aan de orde van de dag PvdA/GL en GBK: Corona-bonus voor Boa’s. 

 

Voorgesteld wordt dat ook boa’s, net als politieagenten, een bonus krijgen, te financieren 

uit het budget onvoorzien. 

 

Het College ziet het als werkgeversaangelegenheid en zal daarover vanuit de gedachte 

dat veel medewerkers door de coronaepidemie extra hard moeten werken, met elkaar van 

gedachten wisselen.  

 

De motie wordt ingetrokken. 

 



2.06 SLUITING  

  

De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 21.57 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 23 november 2020, 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

 

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

 


