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Behandellijst Het Debat                                       
 

Raad 

Datum: 14 december 2020 

 

 

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

T.T.P. Ursem en J. van der Noordaa. 

CDA: mevrouw M.C.A. Sjerps en de heren E.F. Dekker, R. Nooij en J.P.A.J. Ursem. 

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 J.J.A.M. Rietveld en S.M.M. Borgers. 

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

Voorzitter: mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers 

Griffier:  mevrouw R.M. Kiès 

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

Verhinderd: mevrouw T.E. Kuijper-Van der Roest (WK), N.C.J. Bijman(CDA), J.T. Wijnker (GBK), 

F.P.C. Doodeman (PvdA/GL) en mevrouw. A. Dol (VVD) 

  

  

2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om 20.00 uur. De vergadering 

vindt digitaal plaats. Er zijn 18 raadsleden en fractievertegenwoordigers aanwezig. 

 

Mededelingen 

Bericht van verhindering van: 

De heer N. Bijman, fractievoorzitter CDA 

De heer J. Wijnker (GBK) 

Mevrouw Te Winkel (WK) 

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

2.02.01 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.02.01 De behandellijst van 23 november 2020 wordt zonder wijzingen vastgesteld. 

2.03 Agendapunten  

2.03.01 Beleidsnotitie snippergroen  

Mevrouw Borgers (PvdA/GL) dient het volgende amendement in: 

- Beleidsnotitie Snippergroen, agendapunt 2.03.01. 

-  

De beleidsnotitie en het amendement worden toegelicht en besproken. 

Wethouder Houtenbos geeft aan dat hij het een sympathiek voorstel vindt.  

Het voorgestelde amendement gaan door naar Het Besluit. 

2.04 Actualiteiten 

2.04.01 Lokaal 

1. Mevrouw te Winkel (WK) stelt vragen over de Toeslagenaffaire Belastingdienst; de 

problemen met de kindertoeslag.  

Er zijn gezinnen die nog niet zijn gecompenseerd. Verschillende gemeentes in 
Nederland willen hun inwoners hier mee helpen. Is bekend of dit probleem binnen 
Koggenland ook speelt en of hier actie op ondernomen wordt? En weten 
gedupeerden waar zij zich kunnen melden? 

 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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Toezegging: Wethouder Bijman zegt toe dat in het Koggenieuws en op de 

gemeentelijke website nog rond de kerst een melding komt waar gedupeerden van 

de Toeslagenaffaire (kindertoeslag) Belastingdienst zich kunnen melden. 

 

2. Mevrouw Van Kampen (GBK) stelt vragen over jongeren in coronatijd.  

Het kabinet heeft 8 december 58,5 Miljoen euro beschikbaar gesteld voor activiteiten 

voor jongeren in coronatijd: 1) Heeft het college al moeite gedaan om dit geld naar 

Koggenland te halen voor onze jongeren? 2)Hebben de jongerenwerkers al plannen 

om voor en door jongeren activiteiten uit te werken? 3)Heeft u al contact 

opgenomen met de Kraycek Foundation om de Wintergames naar Koggenland te 

halen voor onze jeugd? 

 

Wethouder Bijman vertelt dat de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor extra 

middelen voor jongeren. Met de kerst worden digitale activiteiten georganiseerd. Er 

is contact opgenomen met de Kraycek Foundation over wat mogelijk is en wacht op 

reactie.  

Toezegging: wethouder Bijman informeert de raad over de reactie van de Kraycek 

Foundation. 

 
Wethouder van Dolder: n.a.v. de toezegging in de raad n.a.v. de eerdere 

besluitvorming in de raad over de geurcontouren voor TuindersweideZuid op 23 

november jl. heeft de wethouder een gesprek gevoerd met ondernemer Stuijt en een 

vervolgafspraak in februari gemaakt.  

Toezegging. Wethouder Van Dolder informeert de raad rond maart met een memo 

na het gesprek in februari. 

 

Wethouder Bijman: de gemeente start met het project Buurtgezinnen, zoals 

toegelicht in de Raadsbrief 50. 

2.04.02 Regionaal 

Wethouder Van Dolder: woensdag 16/12 is de regionale informatiebijeenkomst over 

huisvesting van werknemers. Van Dolder neemt deel aan het panel als bestuurder 

samen met wethouder Nederpelt (Medemblik). 

 

Wethouder Bijman: WerkSaam heeft de NHN-business-award categorie ‘Grootbedrijf 

gewonnen. Ook dingt WerkSaam-Westfriesland mee naar de innovatieprijs met een 

uitvoeringsplan gemaakt. WerkSaam is door naar de volgende ronde en behoort tot 

de laatste tien.  

Wethouder Bijman brengt de felicitaties van de raad over aan WerkSaam. 

2.05 Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag 

 Er zijn geen moties ingebracht of aangekondigd. 

2.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 21.34 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 14 december 2020 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

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

 


