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BESLUITENLIJST 

 
Raad 

Datum: 21 april 2020 

 

 

 

Aanwezig:    Welzijn Koggenland:  mevrouw C.C. van Leijen-Spaansen  

Voorzitter: de heer J. Franx  

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

 

Niet 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, J.P.A.J. Ursem, 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 J.J.A.M. Rietveld 

 Welzijn Koggenland: mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras 

Portefeuillehouders:  mevrouw C. van de Pol en de heer W.P.J. Bijman   

 

    

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Besluit om 20.05 uur en meldt dat dit de 

tweede vergadering is waarbij dezelfde agenda voor ligt als de vergadering van 20 april 

2020. De raadsvergadering van 20 april kon niet geopend worden omdat er geen quorum 

was.  

Tijdens deze tweede vergadering is er wederom geen quorum. De gemeentewet stelt dat 

de aanwezige raadsleden in deze tweede vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen 

nemen.  

De voorzitter heet mevrouw Van Leijen-Spaansen bijzonder welkom. Zij is degene die 

vanavond namens de raad de besluiten gaat nemen.  

 

Er is een moment van stilte voor steun aan de zieke inwoners en ter nagedachtenis aan 

hen die zijn overleden aan de gevolgen van het Coronavirus.   

 

3.02 Mededelingen  

 Er zijn geen mededelingen.  

 

3.03 Vaststellen agenda  

 De agenda van 20 april 2020 ligt voor. Deze wordt overeenkomstig vastgesteld.  

 

3.04 Vaststelling besluitenlijsten   

3.04.01 Vaststellen Behandellijst van 2 maart 2020  

 De raad stelt de Behandellijst van 2 maart 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.04.02 Vaststellen Besluitenlijst van 2 maart 2020  

 De raad stelt de Besluitenlijst van 2 maart 2020 ongewijzigd vast.  

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

3.05.01 Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) civieltechnische kunstwerken (bruggen) 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het  MJOP civieltechnische kunstwerken 2020 t/m 2023 vast te stellen; 

2. Een onderhoudsvoorziening civieltechnische kunstwerken in te stellen voor het 

groot onderhoud; 

3. Eenmalig een startkapitaal van € 100.000 in de onderhoudsvoorziening te storten 

en deze te onttrekken aan de algemene reserve; 

4. De jaarlijkse kosten van het MJOP voor het groot en klein onderhoud en de 

kapitaallasten op te vangen binnen het beschikbare budget in de begroting 2020 

ad € 150.000; 

5. Over- en onderschrijdingen op het budget onderhoud civieltechnische 

kunstwerken jaarlijks te verrekenen met de voorziening groot onderhoud 

6. Investeringen voor nieuwe kunstwerken en vervanging te activeren en af te 

schrijven over een periode van 50 jaar; 

7. De begroting 2020 overeenkomstig aan te passen. 

 

3.05.02 Krediet renovatie handbalveld SV Zuidermeer 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Een toplaagrenovatie uit te voeren op het handbalveld van SV Zuidermeer; 

2. Hiervoor een krediet van € 57.000 beschikbaar te stellen; 

3. De investering af te schrijven in 20 jaar; 

4. De kapitaallasten ad € 2.850 ten laste te brengen van de structurele 

begrotingsruimte; 

5. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

3.05.03 Aanvullend krediet Kindcentrum Avenhorn 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het investeringskrediet voor het Kindcentrum Avenhorn te verhogen met  

€ 545.000 t.b.v. de realisatie van de gymzaal; 

2. De voor de dekking van de kapitaallasten hiervoor ingestelde 

bestemmingsreserve met dit bedrag te verhogen; 

3. De verhoging van de bestemmingsreserve eenmalig te onttrekken uit de 

algemene reserve. 

 

3.05.04 Krediet voor het vernieuwen van de speeltuinen Berkenweide, Berkenlaan en 

Bruggevaart 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met het vernieuwen van de speeltuinen Berkenweide, Berkenlaan 

en Bruggevaart; 

2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 87.000; 

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

4. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 4.350 ten laste te brengen van de reserve 

bovenwijkse voorzieningen; 

5. De begroting 2020 aan te passen. 

 

3.05.05 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

 De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. Als bestuursorgaan uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling GGD 

Hollands Noorden;  
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2. Het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands 

Noorden te informeren; 

3. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. 

 

3.06 Lijst ingekomen stukken  

3.06.01 Ingekomen stukken 23 maart 2020 

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken van 23 maart 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.06.01 Ingekomen stukken 20 april 2020   

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken van 20 april 2020 ongewijzigd vast.  

 

3.07 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.13 uur.  

 

 
Aldus vastgesteld op 25 mei 2020, 

 

De voorzitter     De griffier  

 

 

 

J. Franx     drs. G.C.I. Kager 

 

 

 

 

 


