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BESLUITENLIJST 

 
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.  

GemeenteBelangen Koggenland: mevrouw K. van der Gaast en de heren R. Klok, 

P.J.M. Bakker en J.T. Wijnker.  

  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. 

Griffier:  mevrouw R.M. Kiès. 

Portefeuillehouders: de heer W.P.J. Bijman. 

Verhinderd:  -- 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om  22.40 uur. 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen: 

3.06.01 Beschikbaar stellen budget leefbaarheidsprojecten in Oudendijk en Spierdijk; 

3.06.02 Meerjarenonderhoudsplan Beschoeiingen 2021-2024; 

3.06.03 Aanpassen woningbouwprogrammering Lijsbeth Tijs; 

3.06.04 Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 met het amendement van 

CDA, VVD, WK en GBK over het Uitvoeringsprogramma Pact Westfriesland. 

 

En de volgende Moties Vreemd aan de orde van de dag: 

3.08.01 Motie Vreemd PvdA/GL Onderzoek aanbesteding Jeugdzorg; 

3.08.02 Motie Vreemd PvdA/GL Onderzoek voorwaarden gunning JZPlus. 

 

3.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 14, de heer J.Ursem (CDA). 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijsten d.d.5 oktober 2020  

 De raad stelt de besluitenlijst van 5 oktober 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.05 AGENDAPUNTEN  

3.05.01 Vaststellen Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2020  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De ‘Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2020’ vast te stellen; 

2. De ‘Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2017’ in te trekken; 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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3. Het functieprofiel voor externe leden Rekenkamercommissie Koggenland vast te 

stellen. 

 

3.05.02 Opvolging leden Auditcommissie 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Mevrouw T.E. Kuijper- Van der Roest  te benoemen tot lid van de 

Auditcommissie van de gemeenteraad Koggenland; 

2. De heer F. Doodeman te benoemen tot (agenda)lid van de Auditcommissie van 

de gemeenteraad Koggenland. 

 

3.06 Agendapunten toegevoegd ter vergadering 

3.06.01 Beschikbaar stellen budget leefbaarheidsprojecten in Oudendijk en Spierdijk 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. In te stemmen met het vernieuwen van de speeltuin Lange Weide in Oudendijk; 

2. Hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 34.100; 

3. De investering te activeren en af te schrijven in 20 jaar; 

4. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 1.705 ten laste te brengen van de reserve Vitaal 

Platteland;  

5. In te stemmen met het plaatsen van nostalgische straatverlichting in de 

omgeving van de kerk Oudendijk; 

6. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 22.500 en ten laste te brengen 

van de reserve Vitaal Platteland; 

7. In te stemmen met de aanleg van een sportspeeltuin op de Theresiahof in 

Spierdijk; 

8. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 24.800 en ten laste te brengen 

van de reserve Vitaal Platteland. 

 

3.06.02 Meerjarenonderhoudsplan Beschoeiingen 2021-2024 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Het MJOP beschoeiingen 2021-2024 vast te stellen; 

2. Investeringen voor nieuwe beschoeiingen te activeren en af te schrijven over een 

periode van 30 jaar en hiervoor de kredieten voor de vervangingsinvesteringen 

2021 ad € 63.952 vrij te geven; 

3. Het financiële voordeel door het vaststellen van het MJOP over 2021 ad € 48.000 

toe te voegen aan de begrotingsruimte;  

4. De begroting overeenkomstig te wijzigen. 

 

3.06.03 Aanpassen woningbouwprogrammering Lijsbeth Tijs 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:   

1. In te stemmen met het aanpassen van het woningbouwprogramma; 

2. Het lager resultaat van ca. € 430.000 en daarmee een resultaat grondexploitatie 

van ca. € 2,5 miljoen vast te stellen en dit te verwerken in de Begroting. 

 

3.06.04 Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 
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Het door CDA, VVD, WK en GBK ingediende amendement is in stemming gebracht 

en wordt met 17 stemmen voor (CDA, VVD, WK en GBK) en 2 stemmen tegen 

(PvdA/GL) aangenomen. 

 

Dictum aangenomen amendement:  

De volgende tekst:  

1. Het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen. 

Te wijzigen in:  

1. Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen waarbij de 

gemeenteraad van Koggenland met betrekking tot de ambitie om in 2040 klimaat- 

energieneutraal te willen zijn (pagina 14 (Ambitie), kolom 1 (Opgave) pagina 17 en kolom 3 

(Beoogd resultaat) pagina 22) besluit om deze ambitie in 2050 te realiseren. Dit in 

aansluiting op de landelijke ambitie. 

 

 

De raad besluit incl. het aangenomen amendement met 17 stemmen voor (CDA, 

VVD, WK en GBK) en 2 stemmen tegen (PvdA/GL):  

1. Het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen waarbij de 

gemeenteraad van Koggenland met betrekking tot de ambitie om in 2040 

klimaat-energieneutraal te willen zijn (pagina 14 (Ambitie), kolom 1 (Opgave) 

pagina 17 en kolom 3 (Beoogd resultaat) pagina 22) besluit om deze ambitie in 

2050 te realiseren. Dit in aansluiting op de landelijke ambitie.  

2. Het college opdracht te geven de suggesties en opmerkingen zoals samengevat 

in de memo ‘Resultaten regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020’ mee te 

nemen in de uitwerking en uitvoering van de projecten binnen het 

Uitvoeringsprogramma. 

 

3.07 Lijst ingekomen stukken  

3.0.7.01 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

 

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

3.08.01 

 

 

 

3.08.02 

De Motie vreemd van PvdA/GL over ‘Onderzoek aanbesteding Jeugdzorg’ is in 

stemming gebracht en verworpen met 2 stemmen voor (PvdA/GL) en 17 stemmen 

tegen (VVD, CDA, WK en GBK). 

 

De Motie vreemd van PvdA/GL over ‘Onderzoek voorwaarden gunning JZPlus’ is in 

stemming gebracht en verworpen met 2 stemmen voor (PvdA/GL) en 17 stemmen 

tegen (VVD, CDA, WK en GBK). 

 

3.09 Installatie en beëdiging wethouders dhr. J.J.A.S. Houtenbos en mw. A.R. Van Dolder  

 De voorzitter meldt dat er een onderzoek naar de integriteit van de kandidaten 

heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn onder de aandacht gebracht van de 

commissie voor Onderzoek naar de geloofsbrieven van beide kandidaten. 

 

De commissie Onderzoek geloofsbrieven (mw. Van der Gaast (vz), mw. Te Winkel-

Pancras, en dhr. T. Ursem) heeft de ingediende documenten beoordeeld en 

geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn om beide kandidaten te benoemen 

tot wethouder.   

 

Er vindt een schriftelijke stemming plaats. De voorzitter wijst de Stemcommissie aan, 

te weten de dames Rietveld en Kuijper-Van der Roest, en dhr. Bakker (vz). De 

voorzitter van de Stemcommissie meldt dat er 19 gecombineerde geldige 
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stembriefjes zijn geteld, met 19 stemmen ‘Voor’ voor mw. A.R. Van Dolder, en met 

19 stemmen ‘Voor’ voor dhr. J.J.A.S. Houtenbos.  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Mevrouw R.A. van Dolder met ingang van heden aan te wijzen als wethouder 

van gemeente Koggenland voor 1,0 fte; 

2. De heer J.J.A.S. Houtenbos  met ingang van heden aan te wijzen als wethouder 

van gemeente Koggenland voor 0,5 fte; 

3. De heer. J.J.A.S. Houtenbos tot 2 november 2021 ontheffing te verlenen van het 

ingezetenschap van Koggenland;  
4. De financiële gevolgen van bovengenoemde beslispunten als volgt te verwerken 

in de Begroting: 

1. De kosten in 2020 ad € 7.720 te dekken met een eenmalige bijdrage vanuit de 

algemene reserve 

2. De kosten in 2021 ad € 48.000 te dekken met een eenmalige bijdrage vanuit 

de algemene reserve. 

 

Achtereenvolgens leggen dhr. Houtenbos en mw. Van Dolder de eed af.  

 

3.10 Installatie en beëdiging van raadslid dhr. J. Van der Noordaa 

 De commissie Onderzoek geloofsbrieven (mw. Van der Gaast, mw. Te Winkel-Pancras 

en dhr. T. Ursem (vz)) heeft de ingediende documenten beoordeeld en 

geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn om dhr. Van der Noordaa toe te 

laten tot de raad.  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. De heer J. van der Noordaa toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de 

fractie VVD Koggenland. 

 

Dhr. Van der Noordaa legt de belofte af.  

 

3.11 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 23 november 2020, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

Mw. mr. M. Bonsen-Lemmers    mw. ir. R.M. Kiès 


