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BESLUITENLIJST 

 
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, J.P.A.J. Ursem 

Gemeente Belangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en mevrouw K. 

van der Gaast 

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

   

  

3.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur en meldt bericht van verhindering 

van de heren Wijnker (GBK), Bijman (CDA) en mevrouw Kuiper-Van der Roest (WK). 

 

3.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende aanvullingen: 

1. Agendapunt 3.06.01 Beleidsnotitie snippergroen en een amendement. 

2. Agendapunt 3.05.03 Subsidie groot onderhoud aula Obdam: de heer J. Ursem 

(CDA) deelt mee dat hij zich onthoudt van stemming als voorzitter van de 

vereniging die de aula beheerd. 

 

3.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke alfabetische stemming wordt gestart bij nummer 8, de heer B. Krijnen. 

 

3.04 Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 november 2020  

 Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

3.05 Agendapunten 

3.05.01 Additionele plekken Beschut werk  

Stemverklaring 

- De heer Nooij (CDA) verklaart dat CDA voor gaat stemmen daar zij de extra 

werkplaatsen voor mensen die extra steun nodig hebben op de werkplek, een 

heel goed plan vindt. 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 

door realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF 

gemeenten ook instemmen met dit besluit. 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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2. De dekking van € 15.464 structureel plaats te laten vinden vanuit de middelen 

couleur locale van het participatiebudget. 

 

3.05.02 Ontwikkeling 11 appartementen Buitenplaats fase 3B  

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. het verhogen van het eerder in de begroting opgenomen investeringsbedrag met          

€345.297,- incl. BTW, zodat het college over kan gaan tot gunning aan de firma 

Wit te Wognum. 

 

3.05.03 Subsidie groot onderhoud aula Obdam  

 

De raad besluit overeenkomstig het voorstel met 15 stemmen voor en een 

onthouding van stemming door de heer J. Ursem: 

1. R.K. Begrafenisvereniging Tobias te Obdam ten behoeve van de noodzakelijk 

bouwkundige aanpassing van het dak van de aula een investeringssubsidie te 

verstrekken van € 27.626,45; 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 

3.05.04 APV wijzigingen voor 2021 - brugspringen en carbidvuurwerk 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Koggenland’ (APV) vast 

te stellen. 

 

3.05.05 Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

I. De vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de algemene besturen van de  

    gemeenschappelijke regelingen aan te wijzen conform onderstaand overzicht: 

1. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW); lid: A.R. van Dolder, 

plaatsvervangend lid: J. Houtenbos 

2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden; lid: W. Bijman, 

plaatsvervangend lid: A.R. van Dolder 

3. Recreatieschap Westfriesland: lid: A.R. van Dolder, plaatsvervangend lid: J. 

Houtenbos 

4. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: M.M. Bonsen-Lemmers, plaatsvervangend 

lid: W. Bijman  

5. WerkSaam Westfriesland: W. Bijman, plaatsvervangend lid: A.R. van Dolder 

6. Westfries Archief: W. Bijman, plaatsvervangend lid: A.R. van Dolder. 

 

3.05.06 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2021 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 vast te stellen;  

2. De verordening rioolheffing 2021 vast te stellen; 

3. De verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen; 

4. De verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen; 

5. De verordening forensenbelastingen 2021 vast te stellen; 

6. De legesverordening 2021 vast te stellen. 
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3.05.07 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Koggenland 2021 

vast te stellen. 

 

3.05.08 Benoeming en installatie externe leden RKC 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De heer mr. drs. A. (Arjan) Kok RA, wonende te Amsterdam te benoemen als 

extern lid van de Rekenkamercommissie Koggenland; 

2. De heer J.P.B.( Jurre) Terhorst MSc., wonende te De Goorn te benoemen als 

extern lid van de Rekenkamercommissie Koggenland.  

 

De heren A. Kok en J.P.B. Terhorst leggen daarop de verklaring en belofte af. 

 

De voorzitter feliciteert beide heren namens de raad.  

3.05.09 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Koggenland, 2020 

vast te stellen;  

2. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Koggenland, 2012 in 

te trekken. 

 

3.06 Agendapunten onder voorbehoud 

3.06.01 Beleidsnotitie snippergroen  

 

Allereerst wordt het amendement ‘beleidsnotitie snippergroen’ van PvdA/GL in 

stemming gebracht en unaniem aangenomen met 16 stemmen voor en nul stemmen 

tegen. 

 

Dictum aangenomen amendement 

De volgende tekst: 

1. De beleidsnotitie Snippergroen gemeente Koggenland 2021 vast te stellen. 

 

Te wijzingen in:  

1. De beleidsnotitie snippergroen gemeente Koggenland 2021 vast te stellen met 

uitzondering van de voorgestelde huurprijswijziging voor de inwoners van 

Grosthuizen, Oudendijk, De Goorn en Avenhorn, die nog niet zijn aangeschreven. 

 

Besluit: 

1. De beleidsnotitie snippergroen gemeente Koggenland 2021 vast te stellen met 

uitzondering van de voorgestelde huurprijswijziging voor de inwoners van 

Grosthuizen, Oudendijk, De Goorn en Avenhorn, die nog niet zijn aangeschreven. 

 

3.07.01 Lijst ingekomen stukken  

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast.  

N.a.v. de brief en motie uit de raad van gemeente Bergen op de lijst, kondigt de heer 

Klok aan dat GBK overweegt volgende raadsvergadering een vergelijkbare motie in 

te dienen over de zorgvuldigheid rond de uitrol van 5G. 

 



Blad 

4 van 4 

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

 Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingebracht. 

 

3.09 Afscheid van mevrouw Borgers (PvdA/GL) 

 Mevrouw Borgers heeft wegens haar benoeming tot Hoogheemraad bij het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per 31 december ontslag genomen 

van de raad om belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

Achtereenvolgens wordt zij gefeliciteerd en toegesproken door burgemeester 

Bonsen als voorzitter van de raad en college, mevrouw Rietveld (fractievoorzitter 

PvdA/GL) vanuit de fractie en de heer Krijnen (fractievoorzitter VVD) namens de raad. 

Daarop voegen de raadsleden en fractievertegenwoordiger daar elk een persoonlijk 

woord aan toe. 

 

3.10 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.34 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2020, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


