
*D19.013756* 
D19.013756 

ZAAKNUMMER: ZK19003524 

 

 

Behandellijst Het Debat 
 

Raad 

Datum: 15 juni 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: 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, 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 C.C. van Leijen-Spaansen, M.A.C. te Winkel-

Pancras en T.E. Kuijper – van der Roest 

Voorzitter: de heer J. Franx  

Griffier:  mevrouw G.C.I. Kager  

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

Verhinderd:  -- 

   
2.01 Opening 

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

aanwezigen welkom. Vervolgens worden de vergaderregels voor het fysiek 

vergaderen met inachtneming van de RIVM maatregelen toegelicht.  

 

2.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 25 mei 2020  

 De agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoeging:  

 Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, VVD, WK, PvdA/GL en GBK over 

woningbouw Hofland  -> 2.05 nr. 1. 

 

De behandellijst van 25 mei 2020 wordt overeenkomstig vastgesteld.  

 

2.03 AGENDAPUNTEN  

2.03.01 Jaarrekening 2019 Koggenland 

PvdA/GL dient een motie in over de Jeugdzorg. Na een korte discussie wordt de 

motie aangehouden/ingetrokken; deze zal opnieuw worden ingediend op het 

moment dat het onderzoekersrapport van de Rekenkamercommissie over Jeugd 

wordt besproken.  

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit.  

 

2.03.02 Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst NHN 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

2.04 ACTUALITEITEN 

 Lokaal 

 

Actualiteitsvraag door mw. Rietveld  

1. Levert het ongeval van 12 juni jl. op de kruising Zuidpierdijkerweg-Leet-Singel de 

portefeuillehouder nieuwe inzichten op om de verkeerssituatie op kort of lange 

termijn aan te passen/te veranderen? 
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Actualiteitsvragen door Mw. Van Leijen-Spaansen 

Afgelopen zaterdag zijn er twee zware ongelukken gebeurd in Koggenland . 

Eerder heeft er in Berkhout een ongeluk plaatsgevonden en zijn er vragen gesteld 

door de inwoners om maatregelen en om een gesprek. De oversteek 

Zd.Spierdijkerweg- Singel, blijft een te gevaarlijk ingerichte oversteek.  

1. Is er dit weekend contact geweest met de politie over de toedracht van deze 

ongelukken? 

2. Wanneer kunnen de inwoners een uitnodiging verwachten om samen deze 

materie te bespreken. 

3. Wat zijn de verwachte stappen van de wethouder naar de inwoners?  

 

Portefeuillehouder Van der Pol beantwoordt de vragen en de aanvullende vragen.  

 

Toezeggingen portefeuillehouder Van de Pol:   

 Met de omwonenden en een deskundige zal een gesprek plaatsvinden. 

 In het college van 16 juni zal worden besproken of de weggehaalde drempels 

en verkeerslichten teruggeplaatst kunnen worden bij de kruising De Leet, 

zuid Spierdijkerweg. De raad wordt hierover z.s.m. geïnformeerd.  

 

Portefeuillehouder Franx heeft de volgende mededeling:  

 De horeca heeft de maximale inspanningen geleverd voor de 1,5 meter 

inrichting. Jongeren tussen 18-25 jaar houden zich niet aan deze 

maatregelen. Op het moment dat gasten zich hier niet aan houden dan moet 

de ondernemer hier melding van maken en worden de betreffende gasten 

beboet, en niet de ondernemer. Deze maatregel binnen Koggenland wordt 

binnenkort besproken in de regio. Over deze maatregel wordt 

gecommuniceerd en de jongerenwerker wordt hierbij betrokken.  

 

2.04.02 Regionaal 

Er zijn geen regionale mededelingen.  

 

2.05 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

 CDA, VVD, WK, PvdA/GL en GBK dienen een motie in over de woningbouw Hofland.  

 

Toezegging portefeuillehouder Van de Pol: 

 Er wordt tempo gemaakt en in september 2020 kan de gemeenteraad een 

voorstel hierover tegemoet zien.  

 

De motie gaat door naar het besluit. 

  

2.06 SLUITING  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 21.30 uur. 

 

 


