
  

 

BESLUITENLIJST  

 
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 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:  -- 

 

2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 23:10 uur. Er zijn geen afwezigen en 

derhalve 19 raadsleden aanwezig. 

 

2.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt onder de volgende toevoegingen vanuit Het Debat: 

 2.06.02 RV Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 
Koggenland 2022 inclusief de motie en het amendement  

 2.06.03 RV AVOI gemeente Koggeland 2022 

 2.06.04 RV Duurzaamheidsfonds 

 2.06.05 RV Herinrichting gemeentehuis 

 2.06.06 RV Doe team speelplaats Rustenburg 

 2.06.07 RV Rapport Rekenkamercommissie Woonbeleid 

 2.08 Motie vreemd Memo Ringweg Obdam  
 

de agenda voor het overige overeenkomstig vast.  

 

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nr. 9, mevrouw Kuijper (WK). 

 

2.04 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 13 december 2021 

 De raad stelt de besluitenlijst van 13 december 2021 ongewijzigd vast. 

 

2.05  Agendapunten 

2.05.01 RV Nieuw contact accountant 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

 

1. Een overeenkomst te doen aangaan met IPA-ACON inzake de levering van 

accountantsdiensten voor de boekjaren van 2022 en 2023; 
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2. De jaarlijkse kosten, te weten € 36.000, op te vangen binnen het reguliere 

budget in de begroting 2022 en 2023 (€ 35.000) en de budgettaire gevolgen van 

de extra € 1.000 te verwerken in de Begroting 2022 en het meerjarenperspectief 

met de structurele begrotingsruimte als dekking. 

 

2.06  Agendapunten onder voorbehoud 

2.06.02 RV Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 2022 

 

Amendement 

De raad heeft het amendement ‘Verordening Adviescommissie Ruimtelijke 

kwaliteit Koggenland 2022’ -met 15 stemmen voor (VVD, CDA, WK en PvdA/GL) 

en 4 stemmen (GBK) tegen- aangenomen: 

Dictum:  

Besluit: Aan het beslispunt toe te voegen: “met dien verstande dat de 

verordening gewijzigd wordt vastgesteld aangaande Artikel 2. Taak en 

werkzaamheden, lid 2, onder c, resulterend in: c. adviseert de commissie op 

verzoek van burgemeester en wethouders over het ontwikkelen van beleid 

inclusief omgevingsvisie, omgevingsplan en maatwerkregels voor de 

omgevingskwaliteit;” 

 

Besluit 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel, met inachtneming van de 

toegevoegde tekst overeenkomstig het aangenomen amendement: 

De “Verordening Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 2022” vast te stellen met dien 

verstande dat de verordening gewijzigd wordt vastgesteld aangaande Artikel 2. 

Taak en werkzaamheden, lid 2, onder c, resulterend in: c. adviseert de commissie 

op verzoek van burgemeester en wethouders over het ontwikkelen van beleid 

inclusief omgevingsvisie, omgevingsplan en maatwerkregels voor de 

omgevingskwaliteit. 

 

Motie  

De raad heeft de motie ‘inperking taken en werkzaamheden welstandscommissie 

& Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland’ met 15 stemmen voor 

(VVD, CDA, WK, PvdA/GL) en 4 stemmen tegen (GBK) aangenomen. 

Dictum: 

Verzoekt het college: 

1. De taken en werkzaamheden van de welstandscommissie op een zo kort 

mogelijke termijn te beperken tot in beginsel de reikwijdte van: 

a. de wettelijk verplichte toetsing omtrent Rijks- en Gemeentelijke monumenten; 

b. bouwplannen van de gemeente zelf; 

c. bouwplannen via een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een 

projectontwikkelaar; 

d. bouwplannen van projectontwikkelaars; 

e. geschillen aangaande welstand tussen een, al dan niet particuliere, aanvrager 

van een omgevingsvergunning en de gemeente; 

2. De taken en werkzaamheden van de welstandscommissie die buiten lid 1 a t/m 

e vallen, af te laten handelen middels een ambtelijke toets; 

3. De welstandscommissie lopende zaken af te laten handelen; 

4. Af te wijken van de reikwijdte zoals genoemd in punt 1 onder a t/m e bij: 

a. cases waar dat naar het oordeel van het college verstandig is 

b. wanneer de raad daar om verzoekt 
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5. De raad te informeren wanneer het college handelt overeenkomstig punt 4 lid 

a; 

6. Op een overeenkomstige wijze te werken met de Adviescommissie Ruimtelijke 

kwaliteit Koggenland vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

 

 

2.06.03 RV AVOI gemeente Koggeland 2022 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Koggenland (AVOI) 

vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Algemene 

verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Koggenland 2014; 

2. In te stemmen dat in artikel 2:11, vierde lid van de Algemene plaatselijke 

verordening Koggenland (APV) voortaan wordt verwezen naar de nieuwe AVOI 

in plaats van naar de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 

gemeente Koggenland 2014 en dat die aangepaste verwijzing in de 

eerstvolgende wijziging van de APV wordt meegenomen. Onder voorwaarde dat 

de AVOI (1) wordt vastgesteld*;  

3. Het Handboek kabels en leidingen Koggenland, ter uitwerking van de AVOI, 

vast te stellen. Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt vastgesteld; 

4. De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Koggenland, ter 

uitwerking van de AVOI, vast te stellen. Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt 

vastgesteld; 

5. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Koggenland, ter 

uitwerking van de AVOI, vast te stellen. Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt 

vastgesteld;  

6. De besluiten onder 3 tot en met 5 bekend te maken en op de dag na 

bekendmaking in werking te laten treden, waarbij geldt dat deze op hetzelfde 

tijdstip en op dezelfde wijze bekend worden gemaakt als de AVOI. 

 

* De tekst in het raadsbesluit onder lid 2 is overbodig, omdat daartoe bij de 

vaststelling van de APV in de raad van 13 december 2021 reeds is besloten te 

verwijzen naar de nieuwe AVOI. 

 

2.06.04 RV Duurzaamheidsfonds 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De doelen en voorwaarden zoals in dit raadsvoorstel beschreven vast te stellen 

voor de besteding van de middelen van het duurzaamheidsfonds; 

2. De bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds eenmalig uit te breiden met  

€ 250.000,-  

3. De dotatie te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de algemene 

reserve. 

4. De Begroting 2022 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te 

wijzigen. 

 

2.06.05 RV Herinrichting gemeentehuis  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Kennis te nemen van de inrichtingsanalyse en het college op te dragen 

meerdere varianten verder uit te werken  
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2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €150.000 en dit te 

verrekenen met het definitieve investeringskrediet 

 

2.06.06 RV Doe team speelplaats Rustenburg 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met de realisatie van een speelplaats op de locatie van de 

ijsbaan van Rustenburg. 

2. Hiervoor de bestemmingsreserve kapitaallasten te voeden door eenmalig  

€ 60.000 te onttrekken uit de reserve Vitaal Platteland. 

3. De investering te activeren en de jaarlijkse kapitaallasten van € 3.000 

gedurende 20 jaar uit de bestemmingsreserve kapitaallasten te dekken. 

4. De kapitaallasten van € 3.000 gedurende 20 jaar ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve kapitaallasten. 

 

2.06.07 RV Rapport Rekenkamercommissie Woonbeleid  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. De aanbevelingen in het rekenkamerrapport ‘Woonbeleid - gevarieerde 

woningbouw en CPO Raadsperiode 2018-2022’ over te nemen; 

2. Het college opdracht te geven om deze aanbevelingen uit te voeren en de raad 

uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 te informeren over de voortgang 

daarvan. 

 

2.07 Lijst ingekomen stukken  

2.07.01 Het LIS stuk 2.07.05.05 (klacht vergunning) wordt op verzoek van mevrouw Van 

Kampen (GBK) opgewaardeerd ter bespreking in de agendacommissie/presidium 

hoe een vervolg hieraan te geven.   

 

De raad stelt de lijst ingekomen stukken voor het overige overeenkomstig vast. 

     

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

  

Stemverklaring 

De heer Klok (GBK) geeft aan dat het GBK voor de motie is omdat op deze wijze 

inhoud wordt gegeven aan een lang gekoesterde wens.   

 

De raad heeft de motie ‘Ringweg Obdam-oost’, ingediend door VVD, CDA, GBK 

en WK, unaniem aangenomen:  

Dictum:  

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. 
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2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

Aldus vastgesteld op 28 februari 2022, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

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