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VOORZITTER 

GRIFFIER 

PORTEFEUILLEHOUDERS 

 VVD:        R.A.V.M. Baltus, A.R. van Dolder, B.H. Krijnen, T.E. Kuijper-van der Roest, R.M. 

Linnekamp; 

GBK:        A.M.C. van Kampen, R. Klok,  A. Schipper, F.P. Schuitemaker, M. Sleven; 

CDA:        W.P.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, J.P.A.J. Ursem, M.A.C. te Winkel-Pancras; 

PvdA/GL: K.J.A.M. Rietveld, A.C.M. van der Lee; 

D66:         F.P.P.J. Kremers 

 

M.M. Bonsen-Lemmers 

E.M.L. Marijnissen 

A.R. van Dolder, W.P.J. Bijman  

VERHINDERD  S. Meijn (VVD) 

1.2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. 

Er zijn 18 raadsleden aanwezig.  

 

1.2.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt de agenda overeenkomstig vast.-  

 

1.2.03 Loting 

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 16, de heer Schuitemaker. 

 

1.2.04 Agendapunten 

1.2.04.00 Afscheid van wethouder de heer Bijman  

 

Door de benoeming van de nieuwe wethouders in deze vergadering is afscheid genomen van 

de heer Bijman. De raad is ook geïnformeerd over zijn ontslag als raadslid nu de heer Bijman 

morgen als beoogd wethouder in de gemeente Enkhuizen voor benoeming is voorgedragen.  

 

Op dinsdag 7 juni wordt er van wethouder Bijman officieel afscheid genomen.  

Tijdens deze raad zijn door mevrouw Bonsen, de heer Nooij en de heer Klok mooie woorden 

uitgesproken ter afscheid van de heer Bijman. Vervolgens is door de heer Bijman zelf ook 

stilgestaan bij zijn vertrek als wethouder van de gemeente Koggenland.   

 

1.2.04.02 RV Installatie nieuwe wethouders 

 

Onderzoek geloofsbrieven 

Voorafgaand aan de benoeming heeft het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsgevonden 

door de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek. Bij dit onderzoek is ook de uitkomst 

risico analyse integriteit betrokken. 

Voorzitter mevrouw Te Winkel heeft verslag namens de commissie geloofsbrieven gedaan, 

inhoudende dat de geloofsbrieven zijn goedgekeurd.  
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Besluit 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Mevrouw A.R. van Dolder met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van 

gemeente Koggenland voor 1,0 fte; 

2. Mevrouw A.M.C. van Kampen met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van 

gemeente Koggenland voor 1,0 fte; 

3. De heer B.H. Krijnen met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van gemeente 

Koggenland voor 1,0 fte; 

4. De financiële gevolgen van bovengenoemde beslispunten als volgt te verwerken in de 

Begroting: 

1. De additionele kosten voor 2022 van € 190.334,00 bij te stellen in de zomernotitie 2022 en 

te dekken uit de algemene reserve. 

2. De kosten voor 2023 van € 249.000,00 structureel op te nemen in de begroting 2023 en te 

dekken uit de algemene reserve. 

3. De kosten voor wachtgeld van € 52.000,00 in 2022 bij te stellen in de zomernotitie en te 

dekken uit de algemene reserve. De kosten van € 71.500,00 in 2023 op te nemen in de 

begroting 2023 en te dekken uit de algemene reserve. 

4. Eventuele wensen t.a.v. de huisvesting en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen mee 

te nemen in het project herinrichting gemeentehuis.  

 

Aanvaarding 

De benoemde wethouders hebben aan de raad medegedeeld dat zij de benoeming 

aanvaarden. 

 

Beëdiging 

De drie benoemde wethouders hebben, in de handen van de voorzitter, de eed (mevrouw 

van Dolder) dan wel de verklaring of belofte (de heer Krijnen en mevrouw van Kampen) 

afgelegd. Hiermee kunnen zij formeel hun functie als wethouder van de gemeente 

Koggenland uitoefenen.  

 

1.2.04.02 

  

 

 

RV Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden  

 

Op 2 mei heeft de heer S. Meijn zijn ontslag als raadslid ingediend. De procedure voor 

opvolging is daarop opgestart. Tevens zijn door de benoeming van drie wethouders uit de 

raad drie andere vacatures ontstaan in de raad. Voor de fractie van VVD zijn er 

dientengevolge drie vacatures in de raad, voor de fractie van GBK één. 

De volgende personen op de lijst van de VVD die voor het raadslidmaatschap in aanmerking 

komen en hun benoeming hebben aanvaard zijn: de heer J. van der Noordaa, de heer P.A. 

Wemer en de heer J.J. Stroomer.  

Mevrouw P.P.P Hoven is de volgende op de lijst van GBK die voor het raadslidmaatschap 

namens de GBK in aanmerking komt en haar benoeming heeft aanvaard.  

Zij zal vanwege haar afwezigheid in de raad van 20 juni worden beëdigd. 

 

Onderzoek geloofsbrieven 

Voorafgaand aan de benoeming heeft het onderzoek van de geloofsbrieven plaats door de 

commissie voor het geloofsbrievenonderzoek.  

Voorzitter mevrouw Te Winkel heeft verslag namens de commissie geloofsbrieven gedaan, 

inhoudende dat de geloofsbrieven zijn goedgekeurd.  

Besluit 
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Aldus vastgesteld op 20 juni 2022, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

 

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

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De heer J. van der Noordaa toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

2. De heer P.A. Wemer toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

3. De heer J.J. Stroomer toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie VVD. 

4. Mevrouw P.P.P. Hoven toe te laten tot lid van de gemeenteraad voor de fractie GBK. 

 

Beëdiging 

De drie benoemde raadsleden de heren Van der Noordaa, Wemer en Stroomer hebben, in de 

handen van de voorzitter, de eed (de heer Stroomer) dan wel de verklaring of belofte (de 

heer Van der Noordaa en de heer Wemer) afgelegd. Hiermee kunnen zij formeel hun functie 

als raadslid van de gemeente Koggenland uitoefenen. 

 

1.2.04.03 

 

 

 

RV Benoeming nieuw lid Werkgeverscommissie 

 

Met het ontslag van raadslid de heer S. Meijn is een vacature vrijgekomen voor een lid van de 

Werkgeverscommissie Koggenland. De raad wordt gevraagd een raadslid te benoemen tot lid 

van de Werkgeverscommissie. Op dit moment hebben mevrouw A.C.M. van der Lee en de 

heer R. Klok zitting in de werkgeverscommissie. 

De heer Linnekamp heeft reeds aangegeven dat hij benoembaar is voor de functie. Met de 

benoeming van dit raadslid is de Werkgeverscommissie weer voltallig. 

 

Besluit 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De heer R.M. Linnekamp te benoemen als lid van de Werkgeverscommissie Koggenland. 

 

1.2.05 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur. 
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