
BESLUITENLIJST 

  

 

Raad 

 

Datum:  1 november 2021 

Aanwezig:    VVD: de heren B.H. Krijnen, 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 

GemeenteBelangen Koggenland: de heren R. Klok, A. Schipper, mevrouw  

K. van der Gaast en mevrouw A.M.C. van Kampen 

  PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heer F.P.C. Doodeman 

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 E.M.L. Marijnissen 

Portefeuille- 

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

Verhinderd: de heer W.A.J. Fakkeldij 

    

2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 22.25 uur. 

 

De heer Fakkeldij heeft afbericht gegeven.  

Er zijn derhalve 18 raadsleden aanwezig. 

 

2.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:  

 

 - 2.06.01 Programmabegroting 2022 (1.03.01) inclusief het door GBK en PvdA/GL 

ingediende amendement ‘Vrijstelling toeristenbelasting voor arbeidsmigranten’, 

en het door de PvdA/GL ingediende amendement ‘Structurele sluitende 

begroting’ en de motie ‘Programmabegroting 2022’.  

 - 2.06.02 Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten (1.03.02), inclusief 

het door GBK en PvdA/GL ingediende amendement ‘Geen toeristenbelasting voor 

arbeidsmigranten’ 

- 2.08 Drietal Moties vreemd aan de orde van de dag (raadsbreed) (1.05): 

- Weilanden hittebestendig! Door kleinschalige boomaanplanting 

schaduwmogelijkheden bieden aan vee. 

- Veiligheid voetgangers 

- Verkeersveiligheid 

 

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 2, de heer E. Dekker (CDA) 

 

2.04 Vaststellen besluitenlijst d.d. 4 oktober 2021 

 De raad stelt de besluitenlijst van 4 oktober 2021 -inclusief de correctie inzake de 

aanwezigheid van dhr. Schipper (GBK)- ongewijzigd vast. 

 

2.05  Agendapunten 

 - 

2.06  Agendapunten onder voorbehoud 

2.06.01 Programmabegroting 2022 
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I. Amendementen 

De raad besluit het amendement ‘Geen toeristenbelasting voor 

arbeidsmigranten’ van GBK en PvdA/GL  

Inhoudende: Om aan beslispunt 1 toe te voegen: “Met dien verstande dat in de 

programmabegroting aan de paragraaf betreffende toeristenbelasting (pag. 34 

programmabegroting) wordt toegevoegd: arbeidsmigranten worden voor deze 

belasting niet aangeslagen.” En tevens toe te voegen aan beslispunt 1:“De 

geschatte €50.000 aan gemiste toeristenbelasting onder arbeidsmigranten ten 

laste te brengen van de structurele ruimte”  

met 6 stemmen voor (GBK en PvdA/GL) en 12 stemmen tegen (VVD, CDA en WK) 

te verwerpen.  

 

De raad besluit het amendement ‘Structureel sluitende begroting’ van PvdA/GL 

Inhoudende “Om aan beslispunt 5 toe te voegen: Met dien verstande dat het 

raadsvoorstel gewijzigd wordt vastgesteld betreffende Formatie Woningbouw:  

a. De €400.000 aangaande Formatie Woningbouw wordt voor 2022 gedekt met 

een onttrekking aan de reserve gronden; 

b. De €400.000 aangaande Formatie Woningbouw wordt vanaf 2023 ten laste 

gebracht van grondexploitaties;  

c. De hierdoor ontstane vrije ruimte wordt gereserveerd als marge voor risico’s. 

met 2 stemmen voor (PvdA/GL) en 16 stemmen tegen (VVD, CDA, WK en GBK) te 

verwerpen.   

 

II. Raadsvoorstel Programmabegroting 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen.  

2. De (investerings)kredieten in de Begroting 2022 ter beschikking te stellen 

3. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats 

de Burgh, De Tuinen, Tuindersweijde-Zuid en Avenhorn-West vast te stellen. 

4. Het meerjarenperspectief 2022 – 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 

5. De financiële effecten van de gebeurtenissen na september te verwerken als 

eerste begrotingswijziging 2022. 

 

III. Motie  

 

Stemverklaring 

De heer Ursem (VVD) geeft in een stemverklaring aan dat de VVD tegen deze 

motie is en het daarbij onbegrijpelijk te vinden dat deze motie ondanks de 

reacties van de portefeuillehouder en partijen toch wordt aangeboden voor 

besluitvorming; de reactie van mevrouw Rietveld zegt hij teleurstellend te vinden.   

    

De raad besluit de motie ‘Begroting’ van de PvdA/GL, met als dictum:  

1. In de voorbereiding van de begroting 2023 meer aandacht te besteden aan 

meetbare resultaten in de volgende jaren;  

2. De nieuw gekozen gemeenteraad hierbij te betrekken zodat de begroting 

uitgroeit tot een instrument van college en raad. 

met 2 stemmen voor en 16 stemmen tegen te verwerpen. 
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2.06.02 Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2022 

 

Amendement 

 

De raad besluit het amendement ‘Vrijstelling toeristenbelasting voor 

arbeidsmigranten’ van GBK en PvdA/GL 

Inhoudende “Om het raadsbesluit Toeristenbelasting 2022 als volgt te wijzigen:  

“Toe te voegen aan Artikel 4 Vrijstellingen c. door degene die als arbeidsmigrant 

verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.”  

met 6 stemmen voor (GBK en PvdA/GL) en 12 stemmen tegen (VVD, CDA, WK) te 

verwerpen. 

 

Raadsvoorstel Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2022 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:     

1. de verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 vast te stellen; 

2. de verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen; 

3. de verordening rioolheffing 2022 vast te stellen; 

4. de verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen; 

5. de verordening forensenbelasting 2022 vast te stellen; 

6. de verordening legesverordening 2022 vast te stellen; 

7. de verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen  

 

2.07 Lijst ingekomen stukken  

2.07.01 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast onder de volgende 

toevoeging: Op verzoek van de heer Klok (GBK) wordt het ingekomen stuk  

2.07.05.01 R.Slager_Apartheid 2021 geagendeerd voor bespreking in het 

eerstvolgende presidium/agendacommissie.    

 

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

 Er is als volgt besloten aangaande de volgende 3 moties vreemd aan de orde van 

de dag: 

 

1. De raad besluit unaniem in te stemmen met de raadsbreed ingediende motie 

vreemd: “Door kleinschalige boomaanplanting schaduwmogelijkheden bieden 

aan vee”. 

Dictum  

1. De bestemming agrarisch onbebouwd zo te verruimen dat kleinschalige 

aanplant van bomen mogelijk is; 

2. Richtlijnen hiervoor op te stellen; 

3. Bovenstaande in een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden bij de 

raadsvergadering van 28 februari 2022. 

 

2. De raad besluit unaniem in te stemmen met de raadsbreed ingediende motie 

vreemd: “Veiligheid voetgangers”  

Dictum 

1. Stoepen waar begroeiing overheen woekert in kaart te brengen en de 

begroeiing te laten verwijderen. 
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2. Te beoordelen of het onderhoudsniveau van de stoepen voldoende is, 

daarbij lettende op: 

a) De breedte van de stoep. 

b) De kwaliteit van het straatwerk. 

3. Te beoordelen of rondom de wegen waar zich geen stoep bevindt 

voldoende ruimte aanwezig is voor voetgangers om veilig te wandelen, daarbij 

aandacht hebbende voor: 

a) Het mogelijk met grastegels verharden van de berm om het voor 

voetgangers mogelijk te maken veilig opzij te stappen wanneer er verkeer 

nadert. 

b) De overweging om alsnog een stoep te realiseren. 

4. Bovenstaande in een Plan van Aanpak aan de raad aan te bieden, uiterlijk 

bij de raadsvergadering van 28 februari 2022.” 

  

3. De raad besluit unaniem in te stemmen met de raadsbreed ingediende motie 

vreemd: “Verkeersveiligheid” 

Dictum 

1)  Een extern bureau zoals SWOV een onderzoek te laten doen naar de 

verkeersveiligheid van onze dorpskernen, daarbij o.a. aandacht hebben voor: 

a. Zijn onze wegen nu voldoende veilig ingericht? 

b. Welke opties zijn er voor Koggenland om de verkeersveiligheid te 

vergroten? 

2) Per direct ‘zachte maatregelen’ op te tuigen welke ervoor zorgen dat 

verkeersdeelnemers meer geattendeerd worden op: 

a. De keuze van de route, waarbij gedacht kan worden aan: 

i. Bewegwijzering verbeteren 

ii. Bewegwijzering informatief laten zijn voor wat betreft de routekeuze 

b. Snelheidsinformatie en maatregelen in een dorp, waarbij gedacht kan 

worden aan: 

i. Oplichtende ‘kattenogen’ bij versmallingen, kruisingen of in de 

dorpskernen 

ii. Vaker inzetten van betere verkeersdisplays (I-safe 2), met tekstfunctie en 

datacollectie. 

3) Bij nieuw te ontwikkelen ontsluitingen te allen tijde een advies te laten 

inwinnen van een extern bureau zoals het SWOV om zodoende goed 

geïnformeerd de raad keuzemogelijkheden te kunnen bieden wat betreft 

verkeersmaatregelen en de kosten van een dergelijk advies ten laste te brengen 

aan de projectontwikkelaar.” 

 

2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.  

 

Aldus vastgesteld op 15 november 2021, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers   mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen 
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