
BEHANDELLIJST HET DEBAT

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 N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij,
J.P.A.J. Ursem en M.T.J. Groot
Gemeente Belangen Koggenland  : de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en mevrouw 
K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen
PvdA/GroenLinks  : mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heren F.P.C Doodeman en
F. Scholtens
Welzijn Koggenland:   mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras en mevrouw T.E. 
Kuijper-Van der Roest

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: de heer J.T. Wijnker (GBK), mevrouw A. Dol (VVD).

1.1 Opening
De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om  20.05 uur. De 
vergadering vindt geheel online vanuit huis plaats.
De voorzitter stelt de presentielijst vast. Er nemen 16 raadsleden en 3 
fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering.

Mededelingen
Er is bericht van verhindering van de heer J.T. Wijnker (GBK)

1.2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; 
toegevoegd worden bij agendapunt:

1.4.01 Amendement Reclycleplan 2021 door de heer R. Nooij (CDA).
1.5.     bij de Actualiteiten worden vragen gesteld over de effecten van corona 
op de
            dorpen door de heer R. Nooij (CDA).

1.6.01: Motie vreemd aan de orde van de dag: zelfbewoningsplicht, de heer J. 
Ursem (CDA)
1.6.02: Motie vreemd aan de orde van de dag: verplaatsing plaatsnaambord 
Ursem
           op de Leet, door de heer B. Krijnen (VVD).
1.6.03: Motie vreemd aan de orde van de dag: behoud voorzieningen en 
leefbaarheid in de (kleine) kernen, ingebracht door de heer R. Klok (GBK).

1.3. Vaststellen Behandellijst d.d. 14 december 2020

  De behandellijst van 14 december 2020 wordt gewijzigd vastgesteld.

1.4 Agendapunten

1.4.0

1

Recycleplan huishoudelijk afval 2021

De heer R. Nooij (CDA) dient het volgende amendement in:

1. Aanvullend scenario: interne deskundigheid vergaren.

ORGAAN Raad
DATUM 1 februari 2021

DOCUMENTNR D21.000628
ZAAKNUMMER

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


BEHANDELLIJST HET DEBAT

Het Recycleplan huishoudelijk afval en het amendement worden ter 

vergadering toegelicht en besproken. 

Toezeggingen door wethouder Van Dolder:

1. Verzoek om de technische vragen alsnog schriftelijk in te dienen.

2. Het plan beter uit te werken en aan te passen op basis van de bespreking, 

onder andere over de alternatieven voor het optimaliseren van 

afvalscheiding, de kosten, en om de raad meer gelegenheid tot sturing 

daarin aan te bieden.

Besluit  : 

Het Recycleplan huishoudelijk afval gaat niet door naar de vergadering van Het 

Besluit van 1 februari 2021.

1.4.0

2

Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst NHN

Toezegging door wethouder Van Dolder  : 

1. De vragen over de kosten van de overhead e.d. worden schriftelijk 

beantwoord.

Besluit  : het onderwerp wordt geagendeerd voor Het Besluit

1.4.0

3

Zienswijze Kadernota 2022 SSC DeSom

Besluit  :  het onderwerp wordt geagendeerd voor Het Besluit

1.4.0

4

Zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio NHN

Besluit  : het onderwerp gaat door naar Het Besluit

1.4.0

5

Zienswijze Kadernota 2022 WerkSaam Westfriesland

Toezegging door wethouder Bijman

De vragen over de Participatiewet worden voor de bijeenkomst van aanstaande 

maandag 8 februari 2021 schriftelijk beantwoord.

Besluit  : het onderwerp wordt geagendeerd voor Het Besluit.

1.5. Actualiteiten
Lokaal vanuit de raad:
1. Mevrouw M. van Kampen, ( GBK), krijgt het woord over de kostendelersnorm 
naar aanleiding van de uitzending van TV-programma Radar:

1) Wordt in Koggenland de kostendelersnorm toegepast bij inwoners met een 
bijstandsuitkering?                        

2) Zo ja, bij hoeveel inwoners?

Wethouder Bijman  :
De kostendelersnorm is een wettelijke regeling, die wordt toegepast en geldt 
bij 21 inwoners van gemeente Koggenland. Wethouder Bijman voegt toe dat er 
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altijd sprake is van maatwerk. 

2. Mevrouw K. van der Gaast ( GBK) vraagt over de toeslagenaffaire:
1) Zijn de gedupeerde gezinnen bekend bij de gemeente?
2) Is het nodig om via andere kanalen de gedupeerden op te sporen?
3) Is er binnen het zorgteam speciale aandacht voor gedupeerden van de 

toeslagenaffaire?
4) Is het geld dat het rijk beschikbaar heeft gesteld toereikend?
5) Kortom is er zicht op hoe het met deze gezinnen gaat?

Wethouder Bijman  : 
Dat alle gezinnen bij de Belastingdienst en deels bij de gemeente bekend zijn, 
en dat 
vanuit het college een verzoek uitgaat naar de Belastingdienst om de namen 
van de betreffende gezinnen kenbaar te maken aan de gemeente. 

Toezegging:   Als de Belastingdienst alle gezinnen heeft doorgegeven, zal de 
wethouder de raad daarover infomeren.

3. Mevrouw K. Rietveld   van PvdA/GL stelt namens de fractie van PvdA/GL de 
volgende vragen over de ontwikkeling van de zonneweide aan de Jaagweg in 
de RES 1.0. 

1.      Kan het college ons vertellen wat de afspraken zijn tussen gemeente en 
de provincie over de ontwikkeling van het zonnepark aan de Jaagweg in de 
RES 1.0?

2.      Met welk bod (Kwh/ha) komt de Jaagweg in het RES 1.0 voorstel?

Wethouder Van Dolder  : 
De wethouder is in gesprek met de provincies conform de toezegging met de 
provincie. De intentieovereenkomst daarover wordt voorgelegd aan de raad. 
De gemeente verschilt van mening met de provincie. De zoekgebieden die niet 
in de oorspronkelijke stukken stonden zijn niet meegenomen in de RES 1.0 
omdat die nog niet meetellen voor het bod. De locatie komt in een later 
stadium in de raad en niet nu in de RES. Het voorstel komt via de griffie naar 
de raad.

4. De heer R. Nooij   (CDA) stelt vragen over Verenigingen/dorpshuizen en 
corona:

In hoeverre kan de gemeente ondersteuning bieden voor stichtingen en verenigingen 
die getroffen worden door de gevolgen van de coronamaatregelen en daardoor 
financiële problemen ervaren? Zijn er al dergelijke signalen bekend? En zo nee, is hier 
contact over met onze verenigingen en stichtingen?

Wethouder Bijman  : 
Er is contact met de dorpshuizen. Met veel stichtingen is geen subsidierelatie. 
Alle activiteiten liggen stil. Er zijn geen financiële vragen ontvangen.

Wethouder Van Dolder   (sportverenigingen): 
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Er zijn geen berichten over financiële problemen ontvangen. 

Toezegging  : de nieuwsbrief van de Sportraad te doen toekomen aan de raad.

5. De heer Klok   (GBK) vraagt of nu de scholen weer open gaan de banners voor 
‘Veilig naar school’ weer kunnen worden toegepast. Hetgeen wordt toegezegd. 

Actualiteiten vanuit het college 
Wethouder van Dolder  : de effecten van Covid zijn onder meer dat er meer 
huishoudelijk afval is aangeboden in 2020. De gemeente is negatief verrast dat 
de kosten zo hoog zijn oplopen, met een fors negatieve eindafrekening. Het rijk 
zal voor 32 miljoen compenseren. Die wordt nog verdeeld. Het college hoopt 
dat daarmee een groot deel van het verschil, een kleine 100.000 euro, wordt 
gecompenseerd.

1.5.0

2

Regionaal, 
Geen mededelingen. 

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

1.6.0

1

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Zelfbewoningsplicht. 
De motie wordt raadsbreed ingediend. 

De heer J. Ursem licht de motie toe, het voorstel is bedoeld voor alle inwoners 
van Koggenland.

Dictum: Verzoekt het college;
 een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee Koggenland de instrumenten 

van de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding in kan inzetten bij 
nieuw te bouwen goedkope koopwoningen en bij de verkoop van 
huurwoningen door het woningbedrijf;

 dit raadsvoorstel uiterlijk in de vergadering van de gemeenteraad van april 
2021 bij de gemeenteraad aan te bieden.

 
Wethouder van Dolder  : 
Zal onderzoeken of de inzet van deze instrumenten mogelijk is en zal een 
raadsvoorstel zoals bedoeld voor de zomer indienen en daarbij gebruikmaken 
van de kennis van andere gemeenten.

Besluit  : De motie gaat door naar Het Besluit.

1.6.0

2

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Verplaatsing plaatsnaambord Ursem op 
de Leet door de VVD, WK, PvdA/GL en GBK.
De motie wordt toegelicht door de heer B. Krijnen.
Dictum: Verzoekt het college;
 De plaatsnaamborden van Ursem ter hoogte van de Leet 4 te verplaatsen 

naar een locatie ter hoogte van de Leet 12;
 Dit zo spoedig mogelijk te organiseren en de raad hier uiterlijk tijdens de 

eerstvolgende raadsvergadering (8 maart 2021) een terugkoppeling over te 
geven.

De motie zal worden ingediend door de VVD, WK, PvdA/GL en GBK
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Wethouder Jan Houtenbos   acht de motie niet noodzakelijk, daar het in 
voorbereiding is.

Toezegging:   Het bord wordt eind mei/juni verplaatst.
De indieners bepalen tijdens de pauze of ze de motie indienen bij Het Besluit.

1.6.0

3

Motie Vreemd aan de orde van de dag: ‘Behoud voorzieningen en leefbaarheid 
in de (kleine) kernen’ door de GBK en de PvdA/GL.

De motie wordt toegelicht door de heer R. Klok .
Dictum: Verzoekt het college : 
 Te gaan staan voor de leefbaarheid & behoud van de voorzieningen in de 

(kleine)kernen.

Het college ontraadt de motie. Naar de mening van het college is de 
argumentatie  oneigenlijk daar huisartsen vrij zijn waar zich te vestigen. Het is 
niet noodzakelijk voor  de leefbaarheid.

De motie gaat door naar Het Besluit.

2.06 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 22.35  uur.
Het Besluit start om 22.45 uur.

De voorzitter, De plv. griffier,

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers H.J. Hogendoorn
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