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DATUM  29 maart 2022 

DOCUMENTNR  D22.002382 

ZAAKNUMMER  ZK22000272 

Raad 

 

Datum:  29 maart 2022 

Aanwezig:    VVD: de heren W.A.J. Fakkeldij, 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 heer 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 heren B.H. Krijnen en J. van der Noordaa (VVD), R. Klok (GBK) en F. Scholtens   

 

1.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering van Het Debat om  20.00 uur 

  

Er nemen 16 raadsleden en 1 fractievertegenwoordigers deel aan de vergadering. 

 

Mededelingen 

Er is bericht van verhindering van de heren B.H. Krijnen, J. van der Noordaa, R. Klok. De 

heer F. Scholtens (fractievertegenwoordiger van PvdA/GL) is tevens niet aanwezig.  

 

1.02 Vaststellen agenda en de behandellijst van 28 februari en 7 maart 2022 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De behandellijsten van 28 februari en 7 maart 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.  

1.03 Agendapunten  

1.03.01 RV Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd E.M.L. Marijnissen 

 

Voorgesteld wordt: 

Mevrouw E.M.L. Marijnissen met ingang van 6 april 2022 een arbeidsovereenkomst aan 

te bieden voor onbepaalde tijd als griffier op de griffie van de gemeente Koggenland. 

 

De heer N. Bijman heeft als voorzitter van de werkgeverscommissie het voorstel 

toegelicht en de felicitaties aan mevrouw Marijnissen uitgesproken. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

1.03.02 RV Beëindiging wethouderschap dhr J. Houtenbos en herverdeling portefeuille 

 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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Aldus vastgesteld d.d. 25 april 2022 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

 

 

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

 

Op 18 maart 2022 heeft wethouder de heer J. Houtenbos schriftelijk aan de raad 

medegedeeld dat hij zijn ontslag indient als wethouder van de gemeente Koggenland, 

gelet op zijn beëdiging als raadslid van de gemeente Bergen (NH) op 30 maart 2022.  

Hierdoor is in het college een vacature ontstaan. Conform artikel 39 Gemeentewet dient 

de benoeming ter vervulling van de opengevallen plaats zo spoedig mogelijk te 

geschieden, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen. Gelet op de 

korte periode tussen zijn ontslag en de benoeming van nieuwe wethouders na de 

gemeenteraadsverkiezingen is geconcludeerd dat de opengevallen plaats opgevuld kan 

worden door een herverdeling van de portefeuille van de heer Houtenbos over de 

huidige collegeleden zonder de tijdsbestedingsnorm van de individuele collegeleden 

aan te passen. Het voorliggende voorstel vraagt de raad deze conclusie te bekrachtigen. 

 

Voorgesteld wordt:  

1. Kennis te nemen van de ontslagbrief van wethouder J.J.A.S. Houtenbos 

2. Het aantal wethouders te verminderen naar twee wethouders 

3. Kennis te nemen van de voorlopige verdeling van de portefeuille Houtenbos over de 

collegeleden, zoals vermeld in bijlage 2. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

Afscheidswoorden: 

In verband met dit afscheid van de heer Houtenbos hebben de volgende personen nog 

het woord ter afscheid aan hem genomen: de heer Van Wattingen (gemeentesecretaris), 

de heer W. Bijman (college) en de heer T. Ursem (VVD, raad). 

 

1.06 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering van Het Debat om 20.25 uur. 
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