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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 en  

mevrouw M.C.A. Sjerps-van Diepen 

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

mevrouw K. van der Gaast 

  PvdA/GroenLinks: mevrouw S.M.M. Borger. 

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

Verhinderd:  mevrouw J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL) en de heer J.T. Wijnker (GBK) 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de digitale vergadering om 22.05 uur. 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met toevoeging van de volgende agendapunten uit Het Debat: 

3.04.01  Vaststellen Programmabegroting 2021 + een amendement en motie; 

3.04.02  De Septembercirculaire bij agendapunt. 

 

 3.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 17, de heer J. Ursem.  

 

3.04 Agendapunten onder voorbehoud 

3.04.01 Vaststellen Programmabegroting 2021 

 Mw. Te Winkel-Pancras meldt dat in de toelichting van het amendement een bedrag van ongeveer 

€148.000’ staat ; dit moet ‘ongeveer €237.000‘ zijn.  

 

Stemverklaring op het amendement: 

De heer R. Klok geeft aan dat GBK tegen het amendement van VVD, CDA en WK zal stemmen, 

omdat GBK het ongepast vindt om hier nu een besluit over te nemen, omdat zij dat straks in de 

collectiviteit bij een totaal plaatje ter discussie willen stellen. 

 

Met in achtneming van de melding van mw Te Winkel-Pancras wordt het amendement van CDA, 

VVD en WK over ‘Programmabegroting 2021; ozb percentage woningen eigendom blijft gelijk’, in 

hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 13 voor (VVD, CDA, WK) en 4 tegen (GBK, 

PvdA/GL). 

 

Dictum aangenomen amendement:  
De volgende tekst:  

1. De programmabegroting 2021 vast te stellen 

Te wijzigen in:  

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


1. De programmabegroting 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen op blz. 67. 

(website-versie; paragrafen/tarieven; of blz. 47 van de pdf-versie).  

Oude tekst  
 Bijgestelde begroting 2020 Begroting 2021* 

Onroerende zaakbelasting (%):   

woningen eigendom 0,0766 0,0694 

   

Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
Basis voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de woning/ het bedrijfspand. Uit de 

voorlopige marktanalyse Koggenland blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 6% stijgt. 
Om de begrote opbrengst te behalen, worden de tarieven OZB met een ongeveer gelijk percentage 

verlaagd en daarna verhoogd met het prijsindexcijfer van juni 2020. Daardoor blijft de opbrengst van de 
OZB in eerste instantie gelijk aan het vorige jaar. Daarna wordt de trendmatige tariefstijging toegepast. 

Het belastingbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het OZB-tarief 

Nieuwe tekst  
 Bijgestelde begroting 2020 Begroting 2021* 

Onroerende zaakbelasting (%):   

woningen eigendom 0,0766 0,0766 

 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
Basis voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de woning/ het bedrijfspand.  

Het belastingbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. 

 

Het raadsvoorstel incl. het aangenomen amendement wordt in hoofdelijke stemming gebracht en 

aangenomen met 13 voor (VVD, CDA, WK) en 4 tegen (GBK, PvdA/GL). 

Besluit:  

1. De programmabegroting 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen 

op blz. 67. (website-versie; paragrafen/tarieven; of blz. 47 van de pdf-versie). 

Nieuwe tekst 
 Bijgestelde begroting 2020 Begroting 2021* 

Onroerende zaakbelasting (%):   

woningen eigendom 0,0766 0,0766 

 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
Basis voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de woning/ het bedrijfspand.  

Het belastingbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. 

2. De volgende technische maatregelen vast te stellen en op te nemen in de Begroting 

2021 en meerjarenperspectief: 

a) Binnen de algemene uitkering een stelpost BTW- compensatiefonds op te nemen 

van € 112.000; 

b) Een stelpost nog te ontvangen Jeugdzorg gelden vanuit het Rijk op te nemen van 

€ 270.000 met ingang van 2023; 

c) De jaarlijkse bijdrage van het Woningbedrijf aan de algemene dienst te verhogen 

met € 600.000; 

d) De posten onvoorzien van € 80.000 binnen het sociaal domein over te hevelen 

naar de begrotingsruimte; 

e) Een taakstelling van € 100.000 op te nemen voor de onderuitputting van de 

budgetten en deze taakstelling te delen door de drie programma’s. 

f) Als gevolg van actualisatie cao en apparaatskosten € 100.000 extra toe te rekenen 



aan riolering; 

g) Het negatieve begrotingssaldo te dekken door een bijdrage uit de reserve 

begrotingsregulatie. Deze bijdrage is in 2021 begroot op € 1.132.000 en loopt af 

naar € 977.000 in 2024; 

3. Een bestemmingsreserve begrotingsregulatie in te stellen en een bedrag van € 4 miljoen 

hieraan toe te voegen en dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve 

Woningbedrijf; 

4. In te stemmen met het voorgestelde proces voor de politieke maatregelen t.b.v. de 

Begroting 2022; 

5. De (investerings)kredieten in de begroting 2021 ter beschikking te stellen. 

6. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats de Burgh De 

Tuinen en Tuindersweijde-Zuid vast te stellen; 

7. Het meerjarenperspectief 2022 – 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

De motie van PvdA/GL en GBK over Financiële monitoring en sturing sociaal domein wordt in 

hoofdelijke stemming gebracht en met 4 voor (GBK, PvdA/GL) en 13 tegen (VVD, CDA, WK) 

verworpen.   

 

3.04.02 Gevolgen septembercirculaire Gemeentefonds voor Programmabegroting 2021 

De raad besluit zonder stemming unaniem: 

1. Het financiële voordeel over 2020 ad € 556.000 toe te voegen aan de begrotingsruimte 

2020; 

2. De financiële gevolgen 2021-2024 te verrekenen met de inzet van de reserve 

begrotingsregulatie. 

 

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

 - 

3.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.29 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 23 november 2020, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

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

 

 


