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BESLUITENLIJST
Raad
Datum:

19 april 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 heer R. Klok en de dames K. van der Gaast
en A.M.C. van Kampen
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 E.M.L. Marijnissen
Portefeuillehouders: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
Verhinderd:
De heer P.J.M. Bakker
2.01

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 21:10 uur
Vaststellen agenda
De raad stelt onder de toevoeging uit het Debat:
 het door VVD, CDA en WK ingediende Amendement Ombuigingen bij het
raadsvoorstel Ombuigingen 2.03;
de agenda verder conform vast.

2.02

Loting
Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 16 de heer Stroomer van de VVD

2.03
2.03.01

Agendapunten
Ombuigingen

Amendement ‘Ombuigingen’
Stemverklaringen:
- De heer Klok (GBK) verklaart dat GBK tegen gaat stemmen omdat GBK het
voorbarig vindt om al over besteding van eventuele meevallers te praten; dat is pas
bij de begroting aan de orde.
- Mevrouw Rietveld (PvdA/GroenLinks) verklaart dat de PvdA/GL tegen stemt. Zij is
het eens met een verrekening van eventuele meevallers, maar acht het daarbij
benoemen van de aanpassing van de maatregel OZB te voorbarig.
Het amendement ’Ombuigingen’ van de VVD, CDA en WK is in stemming gebracht en
met 13 stemmen voor (VVD, CDA en WK) en 5 stemmen tegen (GBK en PvdA/GL)
aangenomen.
Dictum aangenomen amendement:
De volgende tekst: “6.16. [laatste alinea] Mocht in de komende periode sprake zijn van een voor
Koggenland positieve ontwikkeling inzake de uitkering van het gemeentefonds, dan stelt het college

voor de voorgestelde OZB verhoging naar beneden bij te stellen. Het besluit hiertoe dient door uw
raad te worden genomen tijdens de behandeling van de begroting 2022.”
Te wijzigen in: “6.16. [laatste alinea] Mocht in de komende periode sprake zijn van een voor
Koggenland positieve ontwikkeling inzake de uitkering van het gemeentefonds en/of elke andere
financiële meevaller tot € 235.000,-, dan verwerkt het college deze financiële meevaller in de
begroting van 2022 in de vorm van het geheel of gedeeltelijk schrappen van de voorgestelde OZB
verhoging, naar gelang de hoogte van de financiële meevaller.”

Raadsbesluit Ombuigingen:
De raad besluit overeenkomstig het voorstel:
Unaniem in te stemmen met het pakket aan ombuigingen en deze te verwerken in
de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025, met inachtneming van de
bij amendement Ombuigingen (I21.008715) gewijzigde tekst onder 6.16:
“6.16. [laatste alinea] Mocht in de komende periode sprake zijn van een voor Koggenland positieve
ontwikkeling inzake de uitkering van het gemeentefonds en/of elke andere financiële meevaller tot
€ 235.000,-, dan verwerkt het college deze financiële meevaller in de begroting van 2022 in de vorm
van het geheel of gedeeltelijk schrappen van de voorgestelde OZB verhoging, naar gelang de hoogte
van de financiële meevaller.”

2.04

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

2.05

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Aldus vastgesteld op 10 mei 2021,
De voorzitter

De griffier

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

Mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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