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Raad 

 

Datum:  17 januari 2022 

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, M.T.J. Groot en 

mevrouw M.C.A. Sjerps 

Gemeente Belangen 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:  de heer Hogendoorn als plaatsvervangend griffier (i.p.v. 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 F. Scholtens 

   
1.01 Opening 

 De voorzitter opent de digitale vergadering van Het Debat om 20:00 uur.  

 

Alleen de heer Scholtens is afwezig, er zijn derhalve 19 raadsleden en 1 fractie-

vertegenwoordiger aanwezig. 

De heer Hogendoorn is als plaatsvervangend griffier aanwezig.  

 

1.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 13 december 2021 

 De heer Klok (GBK) verzoekt om het agendapunt 1.03.03 AVOI gemeente Koggenland 

2022 direct door te geleiden naar het besluit. Bij de beantwoording van de vragen was 

een dermate duidelijke uitleg gegeven dat een behandeling in Het Debat niet meer nodig 

wordt geacht en het voorstel direct tot besluitvorming kan worden gebracht. De raad 

stemt met dit verzoek in. 

 

De heer Krijnen (VVD) verzoekt het agendapunt 1.03.01 Doelgroepen/Invulling 

stedenbouwkundig plan locatie Dwingel/Jozefschool van de agenda af te halen met als 

motivering dat gelet op de huisvesting van de HOED er meer informatie nodig is om tot 

een goed besluit te kunnen komen. De voorzitter concludeert dat de raad unaniem kan 

instemmen met dit verzoek en het agendapunt 1.03.01 Doelgroepen/Invulling 

stedenbouwkundig plan locatie Dwingel/Jozefschool hiermee van de agenda is gehaald.   

 

De agenda wordt voor het overige overeenkomstig vastgesteld. 

 

De behandellijst van 13 december jl. wordt overeenkomstig vastgesteld.  

 

 

  Agendapunten 
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1.03.02 RV Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 2022 

 

De voorzitter geeft aan dat dit voorstel reeds in de raad van 13 december in Het Debat is 

besproken. Naar aanleiding van de ingediende motie en amendement en het verzoek 

daarop van de andere fracties om extra (voorbereidings)tijd om hierover een zorgvuldig 

oordeel te kunnen vormen, is het voorstel inclusief de motie en het amendement niet 

doorgeleid voor besluitvorming in Het Besluit. Het voorstel is derhalve nogmaals voor dit 

Het Debat geagendeerd.    

 

Bij dit punt is -naar aanleiding van verder overleg over de eerder ingediende motie en 

amendement- door het CDA, VVD, WK en PvdA/GL (geen GBK) een nieuw amendement en 

motie ingediend, welke bij het agendapunt zijn toegevoegd op de website.  

Door de heer Schilder (VVD) wordt het proces daartoe nader toegelicht. Hij geeft 

samengevat aan dat het amendement en de motie nu door 4 fracties wordt mede-

ingediend en derhalve nu breder wordt gedragen. Hij licht toe dat het nu het moment is 

voor de in de motie voorgestelde toevoegingen. De adviescommissie wordt hiermee niet 

geheel geschrapt en blijft bijvoorbeeld wel bij de rijks- en gemeentelijke monumenten 

verplicht, en er kan ook op deze onafhankelijke commissie worden teruggevallen bij de 

ingewikkelder procedures. Kortom, de commissie kan om advies worden gevraagd bij die 

benoemde punten en de raad wordt daar dan over geïnformeerd. Hij leest vervolgens het 

dictum van het amendement voor (zie amendement) inhoudende dat de volgende 

toevoeging plaatsvindt dat de commissie adviseert op verzoek van burgemeester en 

wethouders over het ontwikkelen van beleid inclusief omgevingsvisie, omgevingsplan en 

maatwerkregels voor de omgevingskwaliteit. De heer Schilder licht hierbij toe dat de 

verplichting hiermee dus wordt beperkt naar een ‘op verzoek van burgemeester en 

wethouders’.   

Vervolgens leest hij het dictum voor van de motie (zie motie) waarbij er beperking in de 

toetsing door de commissie plaatsvindt.  

 

De heer Ursem (CDA) geeft vervolgens aan dat het CDA in december nog niet zover was 

gelet op de motie die toen voorlag. Het is goed geweest in onderling overleg de tekst aan 

te passen. De ‘betutteling’ wordt door deze motie nu weggehaald. De adviesmogelijkheid 

blijft voor de 3 benoemde onderdelen bestaan (dat zijn: de wettelijk verplichte toetsing 

omtrent Rijks- en Gemeentelijke monumenten, bouwplannen van de gemeente zelf en 

bouwplannen via een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een 

projectontwikkelaar) en er is vrijheid voor het college om een onafhankelijk advies aan de 

commissie te vragen. Dit ziet het CDA als een goede ontwikkeling en stemt derhalve in 

met de motie en het amendement.  

De heer Schipper (GBK) geeft aan bedenkingen te hebben, vooral ten aanzien van het 

amendement. Hij vraagt naar de toegevoegde waarde om in de laatste maanden voordat 

de Omgevingswet in werking treedt de commissie op te heffen. Waarom mag de 

adviescommissie niet uit eigen beweging adviseren bij bijvoorbeeld rijksmonumenten.   

De heer Schilder geeft in reactie op de heer Schipper aan dat de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet waarschijnlijk nog veel langer op zich laat wachten, misschien dat dat pas 

2024 wordt. Het overgrote deel van mensen dat in aanraking is geweest met de 

welstandscommissie was niet positief en er werd bijvoorbeeld aangegeven dat de 
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welstandscommissie subjectief was e.d.  

De heer Schipper geeft nog aan dat de mogelijkheid ‘uit eigen beweging’, bij 

bijvoorbeeld de rijksmonumenten, nu wordt ontnomen. Volgens de heer Ursem regelt de 

wet zelf wel de advisering bij rijksmonumenten.  

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat op het moment dat de 

omgevingswet in werking treedt er alleen een naamswijziging zou plaatsvinden en verder 

alles bij hetzelfde zou blijven. De raad gaat nog wel in de toekomst (waarschijnlijk 2023) 

de welstandsregels zelf beoordelen. Bij de rijksmonumenten blijft de onafhankelijke 

adviescommissie wettelijk gezien betrokken. Zij geeft verder aan dat de motie wel 

verstrekkend is. Er is weliswaar ook bij de ambtenaren regelmatig frustratie bij aanvragen 

van inwoners en er wordt vertraging gezien. De ambtelijke interne advisering die wordt 

voorgesteld moet alleen wel goed gaan. De wens is om te versnellen en versimpelen en 

daar ligt de crux, want bij onvoldoende ambtelijke capaciteit kan deze versnelling minder 

mogelijk worden. Het college komt dan ook snel terug naar de raad om aan te geven hoe 

dat wordt gezien.   

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel -inclusief amendement en motie- doorgeleid 

wordt naar Het Besluit. 

 

 

1.03.04 RV Duurzaamheidsfonds 

 

De fracties geven aan het een mooi voorstel te vinden om het duurzaamheidsfonds uit te 

breiden; het wordt als een mooie zet in de rug van de verenigingen en dorpshuizen e.d. 

gezien. Er zijn nog een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Zo heeft de heer 

Bijman (CDA) aangegeven dat het CDA graag ziet dat alleen de Koggenlandse 

verenigingen e.d. en niet ook de non-profitorganisaties er gebruik van kunnen maken. De 

heer Klok (GBK) vraagt of de genoemde 250.000 euro niet te weinig zal zijn, bij 5 grote 

aanvragen (van 50.000 euro maximaal) is deze pot al leeg. Verder is de vraag gesteld of er 

op reguliere basis, bijvoorbeeld halfjaarlijks, kan worden gerapporteerd over 

toekenningen en afwijzingen. Mevrouw Rietveld (PvdA/GL) geeft aan dat de 250.000 euro 

nu weer uit de reserve wordt gehaald, terwijl dit gewoon begroot had moeten worden. 

Ook zij vraagt of non-profitorganisaties ook mee mogen doen, of de 250.000 euro het 

maximum is aan budget of dat dit nog wordt aangevuld en of er een inschatting is te 

maken wanneer de pot op is. Zij wenst kortom ieder kwartaal een overzicht. Verder wil zij 

nog weten waarom de toekenning verloopt via ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.  

 

Portefeuillehouder Van Dolder geeft aan dat er geen lijst is gemaakt van mogelijke 

aanvragers, omdat er op die wijze wellicht goede organisaties zouden worden 

uitgesloten. Er is aangegeven dat het om niet-commercieel, geen winstoogmerk hebbend 

en ook om het maatschappelijk middenveld moet gaan. Hiermee bereiken we de juiste 

organisaties en hier wordt kritisch naar gekeken. In reactie op de vraag welke organisaties 

zich al hebben gemeld geeft mevrouw van Dolder aan dat twee tennisverenigingen en 

het dorpshuis de Brink zich hebben gemeld.  De verenigingen moeten wel zelf over 

voldoende middelen beschikken om dit te kunnen aanvragen, de verwachting is dus niet 
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dat er veel zullen komen. De toekenning betreft collegebesluiten, dus er kan gelijk op 

worden beslist.  

Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft aan dat er bewust voor het bedrag van 

250.000 euro is gekozen, omdat een groot deel uit de eigen middelen moet komen gelet 

op de rijksbijdrage. Hij herhaalt nogmaals de wens bij gemeenten om de omvang van het 

gemeentefonds te vergroten, zoals ook bij het VNG congres is geuit. De stand van zaken 

komt in de P&C-cyclus terug, dus er hoeven geen aparte rapportages te komen. In de 

begroting 2023 komt er wellicht een aparte paragraaf duurzaamheid waardoor ook dit 

beter gevolgd kan worden.  

In tweede termijn geeft de heer Bijman nog aan dat het CDA erop vertrouwt dat het 

college zoals gezegd kritisch zal toetsen bij de toekenning al had het CDA nog liever een 

lijstje van toegestane aanvragers gezien, dus zonder de non-profitorganisaties. Verder 

geeft hij nog aan dat het een taak is van financiën om het bedrag van het fonds goed in 

de gaten te houden en vindt hij het vreemd dat de al bekende interesse van het andere 

dorpshuis niet genoemd is.   

    

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

1.03.05 RV Herinrichting gemeentehuis  

 

Gelet op de inhoudelijke betrokkenheid van mevrouw Bonsen bij dit onderwerp wordt dit 

agendapunt voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter de heer J. Ursem. 

 

De heer Nooij geeft namens het CDA aan dat er een goed proces wordt voorgesteld met 

een andere inrichting en een nieuwe kijk op het gemeentehuis. De benoemde kosten acht 

het CDA wel als behoorlijk hoog. Volgens het CDA mag variant C dan ook uit het 

onderzoek worden gehaald of slechts marginaal worden meegenomen.  De nadruk hoort 

te liggen op een goede dienstverlening. De ontmoeting vindt vooral plaats in de 

dorpshuizen, dat hoeft niet in het gemeentehuis. De focus moet liggen op een goede 

dienstverlening voor alle inwoners. Er moet niet over de top worden gegaan; maar 

nuchter worden gebleven, zoals in het Koggenlandse bekend. Mevrouw te Winkel (WK) 

geeft aan hetgeen door CDA is gezegd ook te onderschrijven. Zij wijst nog op de nieuwe 

manier van werken en de meerwaarde van een bibliotheek in het gemeentehuis. Er mag 

volgens WK ook gelet op de investeringen die nog komen een meer behoudende koers bij 

deze herinrichting worden gevolgd. Mevrouw Rietveld van PvdA/GL geeft aan een goede 

voorbereiding nodig is voor er hierover besloten kan worden. De genoemde investering 

van 10 miljoen euro vindt ook zij een erg groot bedrag en vraagt vooral ook naar de 

andere gemeenten, als zijnde goede voorbeelden zoals bijvoorbeeld Purmerend dat voor 

6 miljoen grondig is aangepakt, te kijken. Ook haar partij spreekt de bibliotheek, de 

ruimte voor ontmoeting en het nieuwe werken aan. De varianten kunnen volgens 

mevrouw Rietveld worden uitgewerkt maar er moet dus wel voorzichtig met het budget 

worden omgegaan.  

De heer klok (GBK) geeft aan dat GBK het een brug te ver vindt gaan, zeker gezien de 

ingetekende brug. Een aanpassing is akkoord, het integreren van een bibliotheek ook, 

maar GBK ziet graag een combi tussen de varianten B en C. Tevens vraagt hij het 

onderzoeksbudget te beperken tot 100.000 euro.  

Ook de heer Krijnen (VVD) stelt grote vraagtekens te hebben bij de genoemde 10 miljoen 
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euro. Hij heeft aan dat de VVD nog veel vragen heeft en dat de raad zich beter moet 

informeren om een goede opdracht mee te kunnen geven. Is er al onderzocht 

bijvoorbeeld hoeveel werkplekken er nodig zijn, hoe denken de medewerkers zelf over 

het thuiswerken en wat valt er precies onder het onderzoek.  

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen stelt blij te zijn te vernemen dat de urgentie om iets 

met het gemeentehuis te doen er is. De medewerkers zijn juist goed betrokken, het komt 

vanuit de medewerker. Er moet een ander soort contact komen, er is een andere 

dienstverlening nodig. De doelstelling is juist het goed werkgeverschap van de gemeente 

Koggenland, een goede werkplek is daar onderdeel van. Er moet een andere plek komen 

om de inwoners te ontmoeten en de dienstverlening moet geoptimaliseerd. Mevrouw 

Bonsen geeft vervolgens aan de mening te delen dat er voorzichtig en zuinig met het geld 

moet worden omgegaan. Variant C is dan ook als maximale variant genoemd, maar er 

wordt op variant B gericht. Dat is de combinatie van een prettig gemeentehuis in 

combinatie met de maatschappelijke functie zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.  Er zal juist 

efficiënt met de ruimte moeten worden omgegaan, een deel wordt nu niet gebruikt. Er 

kunnen mogelijkheden worden gecreëerd voor ontmoeting, zeker voor De Goorn en 

Avenhorn, maar ook voor de raad om inwoners te kunnen ontmoeten. Zij geeft aan 

kortom blij te zijn met de kritische opmerkingen.  Verder stelt zij dat in 2018 er al 500.000 

euro voor de herinrichting voor de werkplekken was vrijgemaakt. Dit investeringskrediet 

van 150.000 euro is bedoeld voor het onderzoek en het uitrollen van de opdracht. De 

verantwoording krijgt de raad bij de verdere ontwikkeling en de tekeningen e.d. te zien. 

Er wordt dus niet op de maximale variant gestuurd, er wordt goed onderzoek gedaan; 

nuttig, noodzakelijk en volgens de nuchtere norm.  Optie C gaat dus niet veel tijd vragen, 

de focus ligt op variant B, conform de door de raad gegeven richting. Op de vraag wat de 

raad precies voor product geleverd krijgt, voor de 150.000 euro, geeft mevrouw Bonsen 

aan dat dit een uitgewerkt plan is met een kostenraming en de bijdrage die het in detail 

geeft aan de doelstelling; zodoende kan er goed besloten worden. De voorliggende vraag 

is dus om dit onderzoek nu goed en zorgvuldig uit te laten voeren, zodat er achteraf geen 

spijt kan zijn. Op de vraag van de heer Krijnen (VVD) of de vorige investering al is 

afbetaald antwoordt de heer Houtenbos dat hem op dit moment de 

afschrijvingstermijnen niet bekend zijn, maar dit antwoord via de griffie aan de raad zal 

doen toekomen.  

In tweede termijn geeft de heer Krijnen aan dat een goed werkgeverschap inderdaad erg 

belangrijk is en duidelijk is dat het oude gedeelte van het pand moet worden aangepast. 

Er zijn echter nog veel vragen bij de VVD en hij wil weten hoe de andere partijen 

daarover denken. Mevrouw te Winkel (WK) geeft aan dat gelet op de beantwoording en 

het pleidooi van mevrouw Bonsen het voorstel door kan naar Het Besluit. De heer Nooij 

(CDA) geeft ook aan dat het CDA voor doorgeleiding naar het Besluit is, gelet op de 

beantwoording van de portefeuillehouder met het feit dat er richting variant B wordt 

gegaan en de vragen door het onderzoek worden beantwoord. Mevrouw Rietveld 

(PvdA/GL) geeft aan dat met de hand op de knip er zo goed als mogelijk uitvoering aan de 

herinrichting moet worden gegeven met een goede uitkomst voor zowel de medewerkers 

als de inwoners. Zij geeft de suggestie mee om alvast te experimenteren met de 

ongebruikte binnenruimte, zodat er al een gevoel komt bij een andere wijze van 

ontmoeten. 
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De heer Klok geeft aan het voorstel nog niet rijp voor Het besluit te vinden en wil graag 

nog nader geïnformeerd worden. Portefeuillehouder Bonsen geeft aan het jammer te 

vinden als er vanavond geen besluit wordt genomen inzake deze onderzoeksfase. Over de 

uitkomsten zal de raad goed geïnformeerd worden. De raad is het er mee eens dat er iets 

moet gebeuren en herinrichting nodig is. Dit onderzoek kost geld, duidelijk moet zijn wat 

er precies nodig is, gelet op de Koggenlandse maat e.d. Veel vragen zullen aldus door dat 

onderzoek worden beantwoord, dus zij verzoekt de raad toch het investeringskrediet vast 

te stellen. De heer Nooij vraagt aan het GBK en de VVD of met de toezegging dat de raad 

wordt betrokken bij de uitkomsten van het onderzoek het voorstel toch doorgeleid kan 

worden naar Het Besluit. Zowel GBK als de VVD wil dit in een schorsing bespreken. 

 

De voorzitter concludeert dat er 2 toezeggingen zijn gedaan: 

1. Portefeuillehouder Houtenbos heeft toegezegd de raad een memo te doen toekomen 

inzake de mate van afschrijving van het huidige gemeentehuis (bij de vorige investering 

voor het gemeentehuis) 

2. Portefeuillehouder Bonsen heeft toegezegd dat de raad bij de verdere uitwerking van 

het onderzoek wordt betrokken.    

 

Na de schorsing (na de behandeling van de Actualiteiten in Het Debat, alvorens het Debat 

wordt gesloten volgt om 23.00 uur) geeft ten eerste de heer klok (GBK) aan dat na goed 

overleg is besloten dat het voorstel doorgeleid kan worden naar Het Besluit, als de 

150.000 euro voor het onderzoeksbudget in de verdere kostenraming wordt 

meegenomen. De heer Krijnen (VVD) geeft aan dat gelet op de toezegging van de 

portefeuillehouder om de hand op de knip te houden en dat er een zorgvuldig onderzoek 

zal plaatsvinden de VVD kan instemmen met het doorzetten van het voorstel naar Het 

besluit. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

1.03.06 RV Doe team speelplaats Rustenburg 

 

De raad heeft aangegeven het plan van het doeteam een goed plan te vinden en 

onderschrijft het voorliggende raadsvoorstel. Door mevrouw Kuijper (WK) wordt nog 

aandacht gevraagd voor de ijsbaan, deze zou ook zij graag dichterbij Ursem zien en daar 

moet dan ook de vaart in worden gezet. Door de heer Schipper (GBK) wordt nog 

gevraagd of een omgevingsvergunning mogelijk nog in de weg kan zitten.  Mevrouw 

Rietveld (PvdA/GL) zou graag zien dat de speelplaats ook gericht is op de andere 

generaties, in het kader van fit en gezond. De heer Krijnen (VVD) vraagt nog of het 

mogelijk is voor de grondwerkzaamheden alleen Koggenlandse bedrijven in te schakelen. 

Hij vraagt tevens aandacht voor het plan van het doeteam van Grosthuizen (speeltuin) en 

vraagt of de wethouder dat kan toezeggen. De heer Nooij merkt nog op dat door de 

kritische blik van de heer Groot nog een foutje in de offerte is opgemerkt en uit hiervoor 

zijn dank.  

Mevrouw Bonsen kan uit hoofde van haar rol daarbij nog aangeven dat het staande 

praktijk is dat er contacten met de gemeente zijn voor alle initiatieven van de doeteams 

en een toezegging niet nodig is; Het doeteam Grosthuizen wordt dan ook gevraagd 

contact met de gemeente te zoeken. Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft ten 
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eerste aan dat de zinsnede in het raadsvoorstel -onder 2.1 inhoudende dat de reserve 

Vitaal platteland bijna op is- is ingehaald doordat er een ander besluit is genomen in de 

raad van 13 december; er zit nu dus nog ruim 500.000 euro in dat Vitaal platteland zit. Er 

is door de tijdspanne tussen het opstellen van dit raadsvoorstel begin december en de 

raadsbehandeling ervan, gezien de tussentijdse aanpassing van het budget Vitaal 

platteland in de raad van 13 december, in de tekst niet goed op die tussentijdse 

aanpassing geanticipeerd. 

De heer Houtenbos geeft voorts aan het dichterbij Ursem brengen van de ijsbaan als 

aandachtpunt mee te nemen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid, indien deze blijkt te 

bestaan, om een Koggenlands bedrijf in te zetten voor de grondwerkzaamheden. Verder 

geeft hij aan dat er geen omgevingsvergunning nodig is en dankt ook hij de heer Groot 

voor zijn oplettende blik inzake de offerte.  

In tweede termijn geeft de heer Nooij aan dat er op het gebied van speelterreinen nog 

veel meer gebeurd, zoals bijvoorbeeld in Obdam.  

De heer Krijnen dankt nog voor hetgeen is toegezegd dat andere doeteams, die zich ook 

bezig houden met speelplaatsen, zich ook direct kunnen melden bij de gemeente en 

indien dat mogelijk blijkt Koggenlandse bedrijven in te zetten bij de 

grondwerkzaamheden. Op de vraag van de heer Schipper of een watervergunning het 

plan niet in de weg kan staan geeft de heer Houtenbos nog aan ook dit te zullen 

meenemen, omdat dit hem nu nog even niet duidelijk is.         

      

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

1.03.07 RV Rapport Rekenkamercommissie Woonbeleid  

 

Vanuit de raad wordt hetgeen door de RKC is benoemd onderschreven.  

Er wordt meer grip op het woonbeleid gewenst en de raad wil meegenomen worden in 

de uitvoering. Door mevrouw Kuijper (WK) wordt nog aangevoerd meer te delen over het 

CPO en hoe jonge inwoners en starters daarvoor te motiveren. Mevrouw Rietveld 

(PvdA/GL) wijst ook nog op het verhogen van de 10% naar een 20% bij de doelstelling 

sociale huur en vraagt aandacht voor het bouwen voor ouderen, starters en doelgroepen. 

De heer Klok (GBK) onderschrijft ook de aanbevelingen en ziet het als een goed handvat 

voor een wijziging in de toekomst. De heer Ursem (CDA) geeft daarbij nog aan dat de 

aantallen weliswaar volgens afspraak zijn behaald, maar dat sommige kernen wel een 

achterstand kennen. Het onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid is beperkt 

gebleven. De raad wil de woningbouwproductie opschroeven. Een actualisatie van de 

kadernota is dan ook nodig, om de aantallen bij te kunnen stellen. Het CDA wenst daarbij 

een differentiatie naar kernen. Een jaarlijkse monitor is ook een goede aanbeveling; is er 

gebouwd voor de juiste doelgroep. Ook het CDA mist de uitvoering inzake de CPO en de 

reacties van bouwers om daar lessen uit te kunnen leren. De heer Schilder (VVD) sluit 

daarbij aan, ook de VVD is voorstander van het verder uitbouwen daarvan. Hij geeft aan 

dat de kaderstellende, sturende rol van de gemeenteraad gelet op het tekort aan 

sturingsinformatie onvoldoende kan vervullen. Het opzetten van een dialoog daarover 

met de raad is nodig. De VVD onderschrijft derhalve de aanbeveling om de raad tijdig en 

vrijelijk van informatie te voorzien.  
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Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat er terecht aandacht wordt 

gevraagd en deze ook heeft. Het bouwen voor de eigen behoefte is de wens van de raad. 

Met het CPO is dat het instrument om daarvoor te gebruiken. Zij geeft aan het eens te 

zijn met het daarover meer kunnen informeren. Zij wijst er op wel realistisch te blijven, 

omdat het CPO wel wat inhoudt en het is een bewuste keuze om alles samen te willen 

gaan doen. Zij wil daarom op een later moment daarover verder met de raad spreken 

waarbij de verschillende vormen aandacht kunnen krijgen. 

Het aantal van de 60-110 woningen uit de kadervisie is haalbaar, maar de heer Ursem 

wijst op een versnelling; dit moet wel kunnen gelet op de visie daarop van de provincie, 

waarin wordt gesteld dat er weinig behoefte is in deze omgeving, en de rechtspraak. Er 

moet dus hard gewerkt worden aan een onderbouwing dat de behoefte er wel is, de nut 

en noodzaak om te kunnen versnellen. Er kan sprake zijn van maatwerk om te bepalen 

waar te bouwen en wellicht ook via splitsing en het mantelzorg wonen.   

 

In tweede termijn geeft de heer Schilder nog aan dat het goed is als raad hier nog verder 

over door te spreken, de lat ligt hoog maar moet ook worden waargemaakt. Ook de heer 

Ursem maakt graag gebruik van de suggestie als raad verder over het woonbeleid te 

spreken en zou dan ook graag ervaringsdeskundigen horen inzake het CPO. Als de 

provincie stelt dat er geen woningnood is voelen de inwoners zich niet gehoord. De raad 

staat middenin de samenleving en hoort de inwoners wél. Mevrouw Rietveld onderschrijft 

dit en vraagt de huizen in de kernen te behouden, waartoe de motie is aangenomen. Ook 

zij kijkt uit naar de heroverweging van het woonbeleid. De heer Klok geeft nog aan dat 

er in ieder geval naar de goede richting wordt gekeken en wijst nog op de mogelijke 

bescherming van de eigen inwoners. Zij zouden bijvoorbeeld bij een stuk grond als eerste 

gegadigden kunnen worden beschouwd. Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft 

daarop aan dat er geen juridische mogelijkheden bestaan om de eigen inwoners voorrang 

te geven, maar dat dit bij CPO wel enigszins mogelijk kan zijn. Mevrouw Kuijper geeft tot 

slot aan zich af te vragen hoe de provincie nu toch aan die informatie over de 

woningbehoefte komt en het goed te vinden dat deze raad er gelukkig wel alles aan doet 

om het juiste plaatje waar te maken.   

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel door kan naar het besluit en er in het tweede 

kwartaal een actualisatie van de kadernota op de agenda gaat komen.         

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.08 Memo Ringweg Obdam 

 

Op verzoek van de heer J. Ursem (CDA) is de memo Ringweg Obdam, die op de Lijst 

Ingekomen Stukken van de raad van 13 december stond, vanavond ter bespreking in Het 

Debat geagendeerd. De memo betreft het volgende: Tijdens de raadsvergadering van 7 

juli 2021 is door het college toegezegd ‘de ontwikkeling van de ringweg om Obdam 

onder de aandacht van de provincie te brengen c.q. te laten opnemen in de lange 

termijnplanning MIRT’. Dit is gebeurd en in de memo is de reactie van de provincie 

weergegeven en wordt door het college aangegeven om onderzoek naar een dergelijke 

weg uit te kunnen voeren.  
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Nu in de begroting voor 2022 geen budget is opgenomen voor een gemeentelijk 

onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijke weg is het voorstel van 

het college om op basis van het nieuwe coalitie- en collegeprogramma te bepalen of, 

wanneer en in welke vorm een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. 

 

Er is door het CDA, VVD, GBK en WK met betrekking tot dit onderwerp een motie 

ingediend. Omdat er inzake de memo Ringweg zelf geen besluitvorming plaatsheeft/geen 

raadsbesluit is voorgelegd, kan deze motie in Het Besluit bij het agendapunt ‘moties 

vreemd’ (bij 2.08) verder tot besluitvorming worden gebracht. 

 

De heer Ursem (CDA) geeft een toelichting op voornoemde motie. Hij geeft aan dat er 

niet gewacht moet worden; er kan al worden voorbereid en onderzoek plaatsvinden. De 

noodzaak is voldoende bekend. De kostenverrekening kan uit de grondexploitatie 

Tuindersweijde Zuid komen, eventueel verrekend in die van Tuindersweijde Noord of iets 

dergelijks.  

Hij leest vervolgens het dictum van de motie voor:     

Verzoekt het college: 

1. Een  verkennend onderzoek uit te voeren naar een ringweg ten oosten van 

Obdam waarin de maatschappelijke en ruimtelijke aspecten, de verkeersgevolgen, de 

globale kosten en mogelijkheden dit te financieren, uitgewerkt worden. 

2. De kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van, voor zover mogelijk, de 

grondexploitatie Tuindersweijde-Zuid, andere middelen voor zover die beschikbaar zijn en 

naar het oordeel van het college geschikt zijn om daarvoor aangewend te worden en het 

eventuele restant ten laste te brengen van de algemene reserve. 

3. De gemeenteraad uiterlijk in september 2022 te informeren over de uitkomsten 

van het onderzoek. 

 

De heer Krijnen (VVD) geeft aan dat een grote meerderheid de motie steunt en een debat 

derhalve niet echt nodig wordt geacht.  

Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft aan dat het college de motie ondersteunt. 

Hij geeft wel aan voorzichtig te willen zijn met het inzetten van de algemene reserve, 

maar geeft aan er mee aan de gang te gaan.  

 

De motie gaat als motie vreemd aan de orde van de dag door naar Het Besluit (2.08). 

1.04 Actualiteiten 

1.04.01 Lokale mededelingen vanuit het college:  

 

Door portefeuillehouder de heer Bijman worden de volgende mededelingen gedaan: 

Hij vraagt ten eerste aandacht voor de informatiebijeenkomst over alcohol en drugs, die 

komende woensdag plaatsheeft en waarvoor raadsleden zich nog kunnen aanmelden.  

Verder meldt hij dat de taakstelling inzake vergunninghouders is gehaald en hierover een 

memo richting de raad zal komen. 
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Door portefeuillehouder de heer Houtenbos wordt gemeld dat inzake het toezicht-regime 

van de provincie NH goedkeuring is verkregen voor repressief toezicht. Het vooraf 

toestemming vragen voor investeringen is dus niet nodig. 

 

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder meldt het volgende. Er is begonnen met de 

ontsluiting van het eerste stuk van Tuindersweijde, van de Ringweg. Zij is verheugd te 

berichten dat er de grondeigenaar en ontwikkelaar op hoofdlijnen akkoord zijn met de 

overeenkomst en het eerste deel dus aan de kant van deze varkenshouderij kan worden 

ontsloten.  

Inzake de ontsluiting door het plan heen heeft het college zich afgevraagd of dat wel 

wenselijk is. Er worden nu gesprekken gevoerd met grondeigenaren om via ruil de grond 

daarvoor te verwerven. De raad zal daarover op de hoogte worden gebracht.  

Ook voor wat betreft het voetgangers en fietspad -langs de fam. Duin- is een 

overeenkomst gesloten en is er overeenstemming over de definitieve aanleg van de weg. 

Zij wil deze familie dan ook hartelijk danken voor de toestemming en ook voor het 

kosteloos aanlaten van de verlichting.   

Op de vraag van de heer Schilder of ook het noordelijke deel op die manier kan worden 

ontwikkeld geeft mevrouw Van Dolder aan daar de hoop op te hebben.  

  

Actualiteitsvragen:  

 

Mevrouw van Kampen (GBK) heeft naar aanleiding van het bericht in het NHD van vrijdag 

7 januari 2022 over een buurtwacht, die is opgericht in Ursem als reactie op de vele 

inbraken recentelijk in het dorp de vraag of het een wenselijke ontwikkeling is dat wij 

met burgerwachten onze eigendommen moeten veiligstellen. 

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen geeft aan dat het niet verkeerd is als mensen de 

handen ineen slaan en als ogen en oren van de buurt fungeren. Er is een afspraak met 

hen gemaakt om te bespreken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Er mag geen eigen rechter 

worden gespeeld, er dient met de politie te worden samengewerkt. Als er een melding is 

van een onveilige situatie moet de politie worden gebeld. Zij is dan ook niet huiverig voor 

zo’n buurtwacht en ziet het als iets positiefs.  

 

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen heeft zelf ook nog een aantal mededelingen: 

De organisatieontwikkeling is na een tweetal positieve adviezen van de OR van gang 

gegaan; er is sprake van een goede dialoog en vacatures zijn uitgezet e.d.   

Wat betreft de coronamaatregelen en de aanpak van de burgemeester inzake de 

protestacties van de horeca, is binnen de Veiligheidsregio met ondernemers het gesprek 

aangegaan. Er is dus weet van de situatie. Zij geeft aan van harte te hopen dat de 

persconferentie nog meer ruimte zal gaan bieden. Zij staat in ieder geval pal achter de in 

de regio gemaakte afspraken.  

Voor Oud en Nieuw is de aanpak in de nieuwsbrief toegelicht. Er is veel contact vooraf 

geweest, dat is ten dele geslaagd; er waren minder meldingen van overlast en escalatie. 

Ook al was er toch last en schade, de overall conclusie was dat we tevreden mochten zijn. 

Zij uit haar dank aan de BOA’s en de politie voor het verrichte voorwerk. In reactie op de 

opmerking van mevrouw Rietveld dat er wel veel harde knallen waren, ook in de aanloop 
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en dat er misschien minder is gemeld, geeft zij aan dat niet te willen bagatelliseren. Zij 

had het vooral over de overlast en de escalatie.          

     

1.04.02 Regionaal 

 

Er zijn geen regionale mededelingen. 

 

1.05 Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag 

 - (zie 1.03.08/2.08) 

1.06 Sluiting   
 

Na een korte schorsing, waarna is teruggekoppeld hoe GBK en VVD de verdere 

besluitvorming zien inzake het raadsvoorstel Herinrichting gemeentehuis (zie hiervoor 

agendapunt 1.03.05), sluit de voorzitter de vergadering om 23.05 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 28 februari 2022 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

 

 

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