
BESLUITENLIJST

Raad
Datum: 1 februari 2021

Aanwezig:   VVD: de heren B.H. Krijnen, W.A.J. Fakkeldij, J. van der Noordaa, 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-van Diepen
Gemeente-Belangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en 
mevrouw
K. van der Gaast
PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heer F.P.C. Doodeman.
Welzijn Koggenland:   de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper-van 
der Roest

Voorzitter: mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
Griffier: mevrouw R.M. Kiès
Portefeuillehouders: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. 
Houtenbos 
Verhinderd:  De heer J.T. Wijnker (GBK)

 

2.1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 22.45 uur.

De voorzitter meldt bericht van verhindering van de heer J.T. Wijnker (GBK). 

De raadsvergadering vindt online plaats. 

2.2. Vaststellen agenda 

De heer B. Krijnen (VVD) trekt, n.a.v. de toezegging van de wethouder, de 

tijdens Het Debat aangekondigde en besproken motie over ‘verplaatsing 

plaatsnaambord Ursem op de Leet’, de motie in.

De raad stelt de agenda vast met de volgende aanvullingen:

1. Agendapunt 2.7: Motie vreemd aan de orde van de dag 

‘Zelfbewoningsplicht; ingebracht door de heer J. Ursem (CDA);

2. Agendapunt 2.7: Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Behoud 

voorzieningen en leefbaarheid in de (kleine) kernen’, ingebracht door de 

heer R. Klok (GBK).

Loting volgorde hoofdelijke stemming 

Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 9, mevrouw T.E. Kuijper-van 

der Roest.

 

2.3 Vaststellen besluitenlijst  d.d. 14 december 2020 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen.

Het verslag wordt conform vastgesteld.

N.a.v. Op de Agenda wordt ‘december 2021’ aangepast naar ‘december 2020’.
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2.4  Agendapunten

2.4 Benoeming nieuw raadslid de heer F.P.C. Doodeman.

De commissie Onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de dames M.A.C. te 
Winkel-Pancras (voorzitter) en K. Van der Gaast en de heer  T.T.P. Ursem,  heeft 
de ingediende documenten beoordeeld en concludeert dat er geen 
belemmeringen zijn om de kandidaat te benoemen tot raadslid.  

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 
1. De geloofsbrieven te laten onderzoeken door de commissie voor het 

geloofsbrievenonderzoek en  
2. na positief advies de heer F.P.C. Doodeman toe te laten tot de raad

Daarop heeft de heer F.P.C. Doodeman de verklaring en belofte afgelegd en 
feliciteert de raad hem met zijn benoeming. 

2.4.

02

Benoeming fractievertegenwoordiger PvdA/GL, de heer F. Scholtens  

De commissie Onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de dames M.A.C. te 
Winkel-Pancras (voorzitter) en K. Van der Gaast en de heer  T.T.P. Ursem, heeft 
de ingediende documenten beoordeeld en concludeert dat er geen 
belemmeringen zijn om de kandidaat te benoemen tot 
fractievertegenwoordiger.  

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De heer F. Scholtens te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor PvdA/GL

Daarop legt de heer F. Scholtens de verklaring en belofte afgelegd en feliciteert 
raad hem met zijn benoeming.

2.4.0

3

Benoeming lid klankbordgroep

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

Mevrouw K.J.A.M. Rietveld namens PvdA/GL te benoemen als lid van de 
Vertrouwenscommissie Koggenland. 

Besluit Unaniem aangenomen.

2.4.0

4

Benoeming plaatsvervangend griffier 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Mevrouw J.P. Altena-Zeilstra met ingang van heden aan te wijzen als 
plaatsvervangend griffier van de gemeente Koggenland; 

2. Mevrouw  M. van den Berg  met ingang van heden aan te wijzen als 
plaatsvervangend griffier van de gemeente Koggenland.

Mevrouw J.P. Zeilstra en mevrouw M. van den Berg hebben daarop beide de 
verklaring en belofte afgelegd, waarop zij worden gefeliciteerd.

2.4.0

5

Benoeming voorzitter welstandsadviescommissie

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De heer ing. Nico Zimmerman met ingang van 1 april 2020 te benoemen als 
voorzitter van de Welstands- adviescommissie Mooi Noord-Holland adviseurs 
Omgevingskwaliteit kring West-Friesland voor een termijn van drie jaar tot 1 
april 2023. 
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2. Het Jaarverslag over 2019 met de vermelding dat er in 2019 eenmaal is 
overgegaan tot een aanschrijving op grond van artikel 13 Ww, voor 
kennisgeving aan te nemen.

2.4.0

6

Zienswijze eerste begrotingswijziging 21021, GGD HN

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met het afgeven van de volgende zienswijze ten aanzien van 

de 1e begrotingswijziging 2021 van de GGD HN.
a. De raad ondersteunt de wijzigingen;
b. De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000, - ten 

laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
c. De raad verzoekt de GGD vooralsnog om met ingang van 2022 binnen 

de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor 
informatiebeveiliging en privacybescherming;

d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en 
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de 
voortgang;

e. De raad verzoekt de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te 
bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij 
optreden, te kunnen opvangen.

2. In te stemmen met het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te 
maken aan
    het algemeen bestuur van de GGD HN.

2.4.0

7

Zienswijze Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met het afgeven van de volgende zienswijze ten aanzien van 
de Kadernota 2022 van de GGD HN. 

a. De raad ondersteunt de beleidsmatige uitgangspunten in de Kadernota 
2022; 
b. De raad verzoekt de GGD HN bij de begroting 2022 de beoogde 
resultaten, kpi’s en effecten per focuslijn te beschrijven en daarbij ook 
gebruik te maken output en outcome indicatoren. 
c. De raad verzoekt de GGD HN om met ingang van 2022 binnen de 
begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor 
informatiebeveiliging en privacybescherming; 
d. De raad verzoekt de GGD HN om de aanpak van informatiebeveiliging en 
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang; 
e. De raad verzoekt de GGD HN om haar algemene reserve opnieuw op te 
bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij 
optreden, te kunnen opvangen. 

2. In te stemmen met het opdragen aan het college deze zienswijze kenbaar te 
maken aan het algemeen bestuur van de GGD HN
 

2.4.0

8

Zienswijze Kadernota 2022 Centraal Afvalverwijderingsbedrijf CAW

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022.

2.4.0

9

Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst NHN

Stemverklaring
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Mevrouw K. Rietveld (PvdA/GL) geeft een stemverklaring af, dat hoewel zij 
kritisch staan tegenover de aangeboden Kadernota, het niet duidelijk is wat de 
consequenties zijn van een negatieve zienswijze.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel met 16 stemmen (VVD, CDA, WK, 
GBK) voor en 2 stemmen (PvdA/GL) tegen om:

1. Een negatieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022.

2.4.1

0

Zienswijze Kadernota 2022 Recreatieschap Westfriesland

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:

1.Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022

2.4.1

1

Zienswijze Kadernota 2022 SSC DeSom

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022.
 

2.4.1

2

Zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio NHN

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. De kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2022 voor kennisgeving 
aan te nemen en een negatieve zienswijze af te geven gericht op het 
onderdeel Omgevingswet.

2. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord schriftelijk te informeren over de 
negatieve zienswijze op het onderdeel Omgevingswet en aan te geven dat 
wel ingestemd kan worden met de overige onderdelen van de kadernota 
alsmede met het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVS).

2.4.1

3

Zienswijze Kadernota 2022 WerkSaam Westfriesland

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022 

van WerkSaam Westfriesland. 
2. Het algemeen en dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland te vragen: 

a. gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 
tekorten via de reguliere rapportages; 

b. gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de 
kostenverhogende effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de 
taakstelling beschut werk; 

c. De bijdrage voor beschut werk apart te laten staan bij de gemeentelijke 
bijdrage.

2.4.1

4

Zienswijze Kadernota 2022 Westfries Archief 

De raad besluit zonder stemming unaniem overeenkomstig het voorstel:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022 Westfries Archief

2.5  Agendapunten onder voorbehoud

 Er zijn geen agendapunten onder voorbehoud of ter vergadering toegevoegd.

2.6 Lijst ingekomen stukken 
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De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast. 

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

De Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA over ‘Zelfbewoningsplicht’, is 

unaniem ingediend en daarom aangenomen en niet meer in stemming 

gebracht.

De Motie Vreemd aan de orde van de dag van GBK over ‘Behoud voorzieningen 

en leefbaarheid in de (kleine) kernen’ is in stemming gebracht en verworpen 

met 5 stemmen van GBK en PvdA/GL voor en 13 stemmen tegen ((VVD, CDA, 

WK). 

3.09 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.13uur. 

Aldus vastgesteld op 8 maart 2021,

De voorzitter De plv. griffier

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