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Raad 

 

Datum:  28 februari 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, R. Nooij, J.P.A.J. Ursem, M.T.J. Groot en mevrouw M.C.A. 

Sjerps-van Diepen 

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:  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 (PvdA/GL) en de heer E.F. Dekker (CDA) 

   
1.01 Opening 

 De voorzitter opent de (fysieke) vergadering van Het Debat om 20:00 uur.  

Zij staat eerst stil bij de situatie in Oekraïne en geeft hierbij een toelichting op de stand 

van zaken.  

 

De heer E. Dekker (CDA) en de heer F. Scholtens (PvdA/GL) zijn afwezig, er zijn derhalve 

18 raadsleden en 1 fractie-vertegenwoordiger aanwezig. 

 

1.02 Vaststellen agenda en behandellijst d.d. 17 januari 2022 

 Er worden door de PvdA/GL, mevrouw Rietveld, twee ordevoorstellen gedaan:  

Verzocht wordt het RV Voorzieningen Obdam (1.03.08) naar een volgende vergadering te 

verplaatsen, gelet op de ingekomen reacties van omwonenden.  

Tevens wordt verzocht het agendapunt RV Delegatiebesluit en adviesrecht onder de 

Omgevingswet (1.03.05) van de agenda te halen gelet op de wederom uitgestelde 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 

De raad stemt met meerderheid in met het van de agenda halen van het RV 

Delegatiebesluit en adviesrecht onder de Omgevingswet (1.03.05).   

De raad is in meerderheid voor het wel behandelen in Het Debat van het RV 

Voorzieningen Obdam. 

Gelet op de aanwezigheid van omwonenden inzake de behandeling van het agendapunt 

Voorzieningen Obdam wordt besloten dit agendapunt (1.03.08) als eerste agendapunt te 

behandelen en het agendapunt 1.03.01 daarmee te verwisselen; het RV 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt derhalve bij het agendapunt 1.03.08 

behandeld.     
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De agenda wordt voor het overige overeenkomstig vastgesteld. 

 

De behandellijst van 17 januari jl. wordt overeenkomstig vastgesteld.  

 

  Agendapunten 

1.03.01 RV Voorzieningen Obdam (ipv 1.03.08) 

 

Het RV Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd H.J. Hogendoorn wordt bij agendapunt 

1.03.08 behandeld.  

 

Door de verschillende fracties wordt gewezen op de reacties van de omwonenden en zijn 

vragen gesteld over het te volgen participatietraject, gelet op deze bezwaren; wanneer 

worden de omwonenden precies betrokken.  

Mevrouw Rietveld (PvdA/GL) geeft nogmaals aan dat haar fractie heeft voorgesteld dit 

agendapunt van de agenda te halen, zodat er eerst met de bezorgde bewoners kan 

worden gesproken. Er zijn door meerdere fracties ook vragen gesteld over de combinatie 

in het voorgelegde raadsvoorstel met de huiskamervoorziening (slechts één ton als 

gevraagd budget) en de gymzaal, de financiering en het vervolgtraject. Een nieuwe 

voorziening voor de gymzaal en de daarvoor beoogde locatie wordt door de meeste 

fracties onderschreven, gelet op onder andere de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, 

maar de exacte situering moet nog verder worden bepaald. Door onder andere het CDA 

wordt voorgesteld met omwonenden over die exacte plek in gesprek te gaan. De VVD 

onderschrijft het voorstel gelet op de noodzaak van een nieuwe gymzaal. De heer Krijnen 

vraagt nog waarom er geen gebruik kan worden gemaakt van de Stap.   

 

Portefeuillehouder de heer Bijman geeft aan begrip te hebben voor de zorgen bij de 

omwonenden. Samengevat wijst hij erop dat het een dilemma is wat de goede volgorde is 

in dergelijke plannen (eerst de raad de keuze laten maken); in het voorliggende voorstel 

is alleen de locatie aangegeven en voor de verdere invulling (met o.a. ook een 

natuurspeelplaats, parkeren etc.) wordt in gesprek gegaan met de directe omgeving; zoals 

dit ook is gegaan met de ontwikkeling van de Droomgaard. Na een toelichting op de 

keuze voor de beoogde locatie (sporthal de Stap is geen goede optie, de gymzaal is ook 

van belang voor de gymverenigingen en gelet op de verkeersveiligheid en 

spoorwegovergang is er voorkeur voor de beoogde locatie) geeft hij aan dat de 

combinatie in het raadsvoorstel met de huiskamervoorziening is gestoeld op de vraag wat 

er nodig was aan voorzieningen in Obdam.  

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat de regels inzake de molenbiotoop 

bekend zijn en er een bestemmingswijziging zal moeten worden gevoerd. Het beoogde 

perceel betreft een groot perceel, hier kan het worden ingepast. Voor dit perceel was al 

afgesproken dat dit van de provincie wordt aangekocht. De exacte locatie is nog niet 

bepaald, daarvoor zal de participatie met de inwoners, de molenstichting, de beheerder 

etc. plaatsvinden.  

Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft voor het onderdeel financiën nog aan dat er 

gelet op de structureel sluitende begroting ruimte is voor het benodigde budget.     
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In tweede termijn wordt door het GBK nog gewezen op het gebrek aan activiteiten voor 

de jongeren vanaf 16 jaar; het aanbod van een huiskamervoorziening is dan ook een 

goede, zo kunnen de jongeren worden opgezocht. Volgens de VVD moet zoiets niet door 

de gemeente worden opgelegd. Het CDA meent dat het jongerenwerk goed hun best 

doet en hiervoor extra uren zijn ingezet. Verder is het CDA content dat er rekening wordt 

gehouden met de molenbiotoop en met de verkeersveiligheid in de keuze voor deze 

locatie. Mevrouw Te Winkel van WK geeft aan ook content te zijn met de voorgestane 

participatie met o.a. de omwonenden en heeft gelet op de reactie van de wethouder 

begrip voor de combinatie in het raadsvoorstel.    

Mevrouw Rietveld geeft nog aan dat de omwonenden niet alleen geïnformeerd maar ook 

echt betrokken dienen te worden, net als in de Omgevingswet is voorgesteld.  

 

In Het Debat is geconstateerd dat de wens bestaat bij o.a. de PvdA/GL en GBK om het 

raadsvoorstel op te knippen en alleen het onderdeel huiskamervoorziening nog wel door 

te zetten naar het besluit. Na geconcludeerd te hebben dat dit niet tot de mogelijkheden 

behoord wordt besloten dit raadsvoorstel nog niet door te zetten naar Het Besluit (van 7 

maart) en te agenderen voor het presidium/agendacommissie van 7 maart om te 

bespreken op welke wijze de raad de reacties van omwonenden kan doen betrekken. 

 

1.03.02 RV Zienswijze Kadernota 2023 Omgevingsdienst NHN 

 

De heer Schipper (GBK) geeft aan de voorgestelde negatieve zienswijze te onderschrijven, 

gelet op o.a. de Wob-verzoeken en teveel open-einden. De heer Ursem (VVD) sluit zich 

hierbij aan. Ook zij staan achter het voorstel.  

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

1.03.03 RV Ontwerp VVGB kleinschalige camping en 2 recreatieapp. in stolpveldschuur Spierdijk  

 

Mevrouw van kampen (GBK) geeft aan zich te onthouden van het woordvoerderschap en 

stemmen.  

 

Voorgesteld wordt een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten gunste van het 

verlenen van een op 1 mei 2020 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het 

realiseren van een B&B met camping, behorende bij het agrarische bedrijf op het perceel 

Noord-Spierdijkerweg 202 in Spierdijk.  

 

Er is door de VVD, CDA en WK een amendement ingediend, samengevat inhoudende de 

voorgestelde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te doen weigeren. De heer 

Stroomer licht het amendement toe. De VVD is geen voorstander van het afgeven van de 

vvgb, omdat er in het voorgestelde plan binnen de 50 meter afstand een woning en 

bedrijf is gevestigd. Er zou voor de camping al voldoende ruimte bestaan op het 

bestaande bouwvlak zelf. Ook de heer Bijman van het CDA wijst op de mogelijkheid om 

het op eigen bouwvlak te realiseren en vraagt de aanvrager daar naar te laten kijken. 

Mevrouw Van der Gaast (GBK) wijst op de zorgvuldig doorlopen procedure en de 

ambtelijke voorbereiding die al 4 jaar bezig is. Op het gebied van de ruimtelijke ordening 

kan alles worden toegestaan. Zij stelt ‘flabbergasted’ te zijn dat raadsleden hier nu zelf 
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mee aan de gang gaan en stelt de vraag of dit een motie van wantrouwen is richting de 

wethouder. Er zou niet zo met een aanvrager moeten worden omgegaan en er zou juist 

steun voor zulke initiatieven moeten zijn, juist ook door een partij voor ondernemers.   

Mevrouw Rietveld (PvdA/GL) geeft aan ook verbaasd te zijn over het amendement en 

vraagt om een nadere toelichting van de heer Stroomer inzake de motivering. Mevrouw 

Kuijper (WK) geeft aan dat de buurtbewoners niet goed op de hoogte blijken te zijn en er 

al een B&B op 50 meter verder zit. Dit is juist bedoeld voor de ondernemers die er al zitten 

en voor bijvoorbeeld de geuroverlast. In reactie op de vraag van PvdA/GL of er dan niet 

met omwonenden is gesproken, geeft zij aan dat de naaste buren onvoldoende op de 

hoogte zijn. Mevrouw Van der Gaast meldt dat dit een concept vvgb betreft en het hierna 

nog ter inzage komt te liggen.   

 

Portefeuillehouder Van Dolder geeft aan dat het een complex traject is en een concept 

vvgb betreft. Na instemming start het participatietraject, daarna komt het weer naar de 

raad terug.  Als er nu geen besluit wordt genomen is er sprake van een impasse, bij een 

weigering worden de omwonenden niet gehoord; het ligt nu voor aan de raad. Als er 

wordt ingestemd gaat het participatietraject van start. De aanvrager vond dit de beste 

locatie dus vandaar dat deze aanvraag nu zo voorligt.      

 

In tweede termijn geeft de heer Stroomer nog aan dat in het bestemmingsplan de 50 

meter grens is bepaald. De VVD heeft bedenkingen tegen de plek op agrarisch bouwvlak. 

Het CDA geeft aan ook moeite te hebben met de appartementen in de kapberg, omdat 

dit dicht op woningen is. Mevrouw Van der Gaast stelt dat agrariër aanpalend akkoord is, 

alleen de woning ertussen niet, maar deze kan via participatie betrokken worden. Der 

aanvrager wil zijn onderneming voortzetten. Volgens de VVD maakt de agrariër naast 

gelegen wel bezwaar tegen de 50 meter grens. Daarnaast wijst de heer Stroomer erop dat 

als de agrariër stopt ook de camping zal moeten stoppen. Hij vraagt te kijken naar de 

mogelijkheden binnen het bouwvlak zelf.  

 

Het GBK geeft aan een schorsing te willen benutten voor het doen van een uitspraak over 

wel of niet doorzetting naar Het besluit.  

Na schorsing (na behandeling van de Actualiteitsvragen, 1.04.01) geeft GBK aan het 

voorstel nog niet naar Het besluit te willen doorzetten.    

 

Het voorstel gaat niet door naar Het Besluit en gaat door naar de nieuwe raad voor 

opnieuw debat en besluitvorming. Het agendapunt wordt geagendeerd op de 

agendacommissie voor het bepalen van de raadsbehandeling in de raad van 25 april. 

 

1.03.04 RV Kredietverzoek Energiebesparingsakkoord 

 

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat in het RV op pagina 2 een 

tekstuele fout staat (i.p.v. Medemblik moet worden gelezen: Koggenland). 

       

Door de meeste fracties wordt het voorliggende raadsvoorstel als positief beschouwd en 

onderschreven. Alleen het GBK geeft aan het een onduidelijk raadsvoorstel te vinden. De 

heer Schipper vraagt zich bijvoorbeeld af om welke bedrijven, wat voor toezicht en  
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maatregelenlijst het gaat. De 88.000 euro vindt het GBK een hoog bedrag als het alleen 

om een inspanningsverplichting en een eenmaal per jaar toezicht gaat. Het CDA vraagt 

nog naar de evaluatie over 2 dan wel 4 jaar en naar de omvang van besparing voor 

Koggenland zelf. Ook WK vraagt nog naar het evaluatiemoment en hoe de voortgang 

wordt gemeten.  De VVD geeft aan dat de onderbouwing duidelijk genoeg is. De PvdA/GL 

geeft nog aan het tussentijdse beslag op de reserve te betreuren; was dit niet 

voorzienbaar bij het vaststellen van de begroting? Tot slot meldt zij nog dat het 

energiebesparingsakkoord ook in het raadsbesluit moet worden uitgeschreven. Dit wordt 

akkoord bevonden en aangepast. 

 

Portefeuillehouder van Dolder geeft aan schriftelijk terug te komen op de besparing voor 

Koggenland en geeft aan dat er uiteraard een evaluatie zal plaatsvinden. Er was tot slot 

nog onzekerheid over de financiën ten tijde van de begroting; de gesprekken waren er 

wel al. 

 

In tweede termijn geeft de heer Schipper (GBK) nog aan dat er in het raadsvoorstel niets 

over een specificering van taken is opgenomen; geef de randvoorwaarden mee.  De heer 

Ursem (VVD) stelt dat dit door GBK ook via een amendement had gekund; in het 

programma van vorig jaar staan de maatregelen precies benoemd, dit voorstel is een 

onderdeel daarvan.  

  

Toezeggingen:  

1. wethouder mevrouw Van Dolder heeft toegezegd dat de energiebesparing voor de 

gemeente Koggenland in kaart wordt gebracht. 

2. wethouder mevrouw Van Dolder heeft toegezegd dat de evaluatie op een kortere 

termijn dan 4 jaar zal plaatsvinden (resultaat van de investering) 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

 1.03.05 vervalt 

1.03.06 RV Vaart in doorvaarbaarheid – financieringsverzoek voor het oplossen van de 

knelpunten 

 

De voorzitter wijst allereerst nog op de geheime bijlagen.  

Door meerdere fracties worden complimenten aan de ambtelijke organisatie gegeven 

voor de aanpak en het voorliggende raadsvoorstel. Ook zijn er complimenten aan het 

doeteam Grosthuizen en het binnenhalen van de subsidie. WK geeft aan dat hiermee 

gelet op het coalitieakkoord een mooie afsluiting is gemaakt. GBK geeft aan wel nog 

geschrokken te zijn van het prijskaartje; ook al komt er subsidie, er is nog steeds  

€ 276.000,- eigen budget nodig. Er zijn nog een aantal vragen gesteld over waarom dit 

benodigde bedrag uit de algemene reserve wordt onttrokken en di niet via de begroting 

gaat (PvdA/GL) en of er een verrekening plaatsvindt als zaken niet worden uitgevoerd 

(GBK). 

 

Portefeuillehouder mevrouw van Dolder uit haar dank voor de gemaakte complimenten. 

Er kan nu met de bewoners om de tafel worden gegaan. Als er niet iets wordt uitgevoerd 
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dan wordt dat verrekenend. Ook in de aanbesteding wordt getracht de kosten te 

drukken. 

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.07 RV Verkoopbeleid huurwoningen Gemeentelijk Woonbedrijf Koggenland 

 

Door alle fracties wordt gewezen op de noodzaak tot het vergroten van het aantal 

woningen; het bouwtempo moet omhoog. Ook wordt gewezen op de benodigde 

verduurzaming van de woningen. Mevrouw Rietveld (PvdA/GL) geeft nog als suggestie 

aan een omgekeerde lijst te maken met maar 4 á 5 verkopen van huurwoningen per jaar. 

De VVD vraagt de andere fracties nog hoeveel woningen er naar hun idee moeten 

worden gebouwd.      

Portefeuillehouder de heer Houtenbos benoemd de groei naar 850 woningen. De vraag is 

of we misschien naar nog meer huurwoningen moeten gaan. Met de Woonschakel wordt 

in gesprek gegaan inzake de vraag waarom er op sommige woningen zo slecht wordt 

gereageerd. Hij wijst verder nog op het spanningsveld tussen de woningverkoop en de 

verduurzaming, waarvoor er € 600.000,- meer budget voor is.  

In tweede termijn geeft de heer Ursem (CDA) nog aan dat meer bouwen (voor de 

verkoop) ook meer huurwoningen gaat opleveren. De heer Klok reageert op de vraag van 

de VVD dat het om 1200 woningen gaat en een aantal daarvan sociale huur. De PvdA/GL 

onderschrijft dit.   

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.03.08 RV Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd H.J. Hogendoorn  

 

De voorzitter van de werkgeverscommissie, de heer N. Bijman, licht het raadsvoorstel nog 

toe. Hij complimenteert de heer Hogendoorn met het als raadsadviseur verrichte werk en 

de getoonde deskundigheid, steun en aanpassingsvermogen e.d.    

 

Het voorstel gaat door naar Het Besluit. 

 

1.04 Actualiteiten 

1.04.01 Lokale mededelingen vanuit het college:  

 

Actualiteitsvragen:  

I. GBK heeft vragen gesteld over het verwijderen van de unit van peuterspeelzaal De 

Warskippers in Spierdijk: 

1. In januari 2022 is de unit leeg opgeleverd en de sleutels zijn ingeleverd. Is bekend 

wanneer de unit wordt afgebroken en verwijderd? Deze vraag i.v.m. mogelijk 

aantrekkingskracht voor vandalen. 

2.Wanneer de unit is verwijderd ontstaat een groot deel plein dat onbetegeld is. Dit is 

ongeveer 60 vierkante meter. Gaat de gemeente ervoor zorgen dat er op dit stuk 

betegeld gaat worden zodat de kinderen van basisschool, peuterspeelzaal en 

buitenschoolse opvang veilig en fijn kunnen spelen? 
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Portefeuillehouder de heer Houtenbos geeft in reactie aan dat de unit nog niet wordt 

verwijderd en het nog niet wordt betegeld. Er zal eerst moeten worden bekeken wat er 

met de unit gaat gebeuren en wat we met de grond willen. De unit is goed afgesloten. Er 

zal al eerder dan de door mevrouw Van kampen aangegeven 5 jaar duidelijk moeten zijn 

wat er mee gebeurd.    

 

II. WK (R. te Winkel) heeft vragen over het bericht over persoonsgegeven van inwoners 

die onbedoeld gepubliceerd zijn: 

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat gegevens van inwoners gepubliceerd zijn op een 

openbaar platform? 

2. Is deze fout gemaakt door de gemeente Koggenland of een andere partij? Indien een 

andere partij, welke? 

3. Er wordt gesproken over zowel onbedoelde publicatie als een datalek, dat zijn twee 

verschillende dingen, welke is juist?  

4. Wat wordt gedaan om dit in de toekomst te voorkomen? 

 

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen geeft aan dat er melding is gemaakt bij de 

Autoriteit. Er is ook een e-learning over cyberveiligheid e.d. aangeboden aan alle 

medewerkers en er zijn medewerkers aangewezen die zich met dit onderwerp bezig 

houden. Ondanks alle voorzorgen blijft het mensenwerk en kan er een dergelijke fout 

worden gemaakt met het ter beschikking stellen van gegevens. De procedure bij een 

datalek is strikt gehanteerd (onmiddellijk dichten datalek, melding maken bij Autoriteit 

en betrokken inwoners). Uiteraard wordt getracht dit in de toekomst door e-learning e.d. 

te voorkomen, maar het blijft mensenwerk.  

 

III. CDA Koggeland over woningbouw locatie Hofland 

CDA Koggenland heeft meerdere malen het initiatief genomen om het college te 

bewegen een woningbouwplan met goedkope koopwoningen te ontwikkelen voor de 

locatie Hofland / Dubbelspoor, dit met steun van de gehele raad. Het college heeft dit 

initiatief overgenomen en onder andere een bestemmingsplanprocedure gevoerd om 

woningbouw mogelijk te maken. Ook heeft het college de raad geïnformeerd over de 

planning (Memo PvA Woningbouw Dubbelspoor van 26 november 2020). Het 

bestemmingsplan is sinds november 2021 onherroepelijk, dit conform planning. In de 

planning is opgenomen dat in het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 de 

voorbereidingen voor het bouwrijp/woonrijp maken en de verkoop van de woning start. 

Ook is aangegeven dat in het 1e kwartaal 2022 de gronden bouwrijp worden gemaakt. De 

oplevering van de woningen zou plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2023. CDA 

Koggenland heeft de volgende vragen: 

1. Om binnenkort te kunnen starten met de bouw van de woningen zou nu gestart 

moeten zijn met het bouwrijp maken van de gronden. Dat is nog niet het geval. Er lijkt 

sprake van vertraging terwijl het bestemmingsplan conform planning sinds november 

2021 onherroepelijk is. Wat maakt dat er nog niet is gestart met het bouwrijp maken?  

2. Om de woningen in het 1e kwartaal van 2023 daadwerkelijk op te leveren zou de 

verkoop nu gestart moeten zijn. Waarom is dat nog niet het geval? 

3. Verwacht u nog altijd dat de woningen conform planning in het 1e kwartaal van 

2023 worden opgeleverd?  
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4. Als er sprake is van vertraging waarom is de gemeenteraad daar dan niet actief 

over geïnformeerd?  

5. Het college heeft, zo hebben wij begrepen met een partij overeenstemming 

bereikt voor de realisatie van de woningen. Wilt u de raad informeren over de 

contractpartij en de inhoud van de overeenkomst? 

 

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat de huidige grond al bouwrijp is en 

er dus minder tijd nodig is. Er is geen sprake van vertraging, de planning voor het sluiten 

van de overeenkomst is aankomende woensdag. De oplevering is niet zoals door het CDA 

nu gesteld in het eerste kwartaal van 2021, maar de start van de bouw is dan gepland, dus 

niet de oplevering. Er wordt aangestuurd op een start eind 2022. Ook bij de vierde vraag 

geeft zij aan dat er geen vertraging is. Tot slot is er overeenstemming te melden met de 

ontwikkelaar; de overeenkomst wordt woensdag getekend en kan op afspraak worden 

ingezien (geheim). 

De heer Ursem geeft aan dat er wat betreft de planning van de oplevering een verschil zit 

in de memo en de planning zoals door de wethouder naar voren gebracht. 

 

IV. CDA over Knarrenhof in plan De Tuinen te Ursem 

De heer J. Ursem stelt namens de fractie van het CDA de volgende vragen: 

Inleiding: Op dezelfde avond als dat de gemeenteraad vergadert, maandag 28 februari 

2022, is er voor belangstellenden een informatieavond over het plan De Tuinen. 

CDA Koggenland is benaderd door inwoners van onze gemeente met de vraag of er een 

mogelijkheid is om binnen de planontwikkeling van De Tuinen deel 2 in Ursem een 

Knarrenhof op te nemen. 

Het idee van een Knarrenhof spreekt CDA Koggenland aan. Een Knarrenhof kan een 

prettige woonomgeving bieden voor mensen die graag samen met andere senioren in een 

hofje willen wonen en naar behoefte gemeenschappelijke activiteiten ondernemen en/of 

werkzaamheden uitvoeren. De sociale cohesie binnen zo’n Knarrenhof kan maken dat de 

woonomgeving als veilig(er) wordt ervaren. Daarnaast draagt het realiseren van een 

Knarrenhof bij aan doorstroming op de woningmarkt. Mensen die in een Knarrenhof 

gaan wonen laten veelal een grotere (eengezins)woning achter waar veel vraag 

naar is in de markt.  

1. Na de informatieavond die op maandagavond 28 februari 2022 plaatsvindt gaat het 

college verder met de planuitwerking deel 2 van De Tuinen. Dit aan de hand van de 

principeverkaveling deel 2 variant B zoals vanavond gepresenteerd aan de 

geïnteresseerden. Is het college bereid daar een aanpassing in door te voeren en na 

vanavond de optie van een Knarrenhof in de verdere uitwerking van het plan mee te 

nemen of houdt het college vast aan de hiervoor genoemde principeverkaveling zonder 

Knarrenhof? 

2. Indien het antwoord op vraag 1 nee is, kan de gemeenteraad dan nog input leveren om 

te bereiken dat de mogelijkheid tot het realiseren van een Knarrenhof in het plan wordt 

opgenomen en zo ja, hoe en wanneer? 

 

Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat er meer dan 150 aanmeldingen 

voor de informatieavond zijn. Zij heeft daar de oproep gedaan aan initiatiefnemers als 

een CPO en een Knarrenhof om zich te melden. De wethouder wil zo snel mogelijk met 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/
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dit soort initiatiefnemers in gesprek en geeft aan benieuwd te zijn naar de ideeën van de 

initiatiefnemers. Er is in de plannen ruimte voor, maar niet al in de eerste fase; dus het 

kan iets langer duren dan in de vragen voorgesteld, maar zij wacht voor meer toelichting 

daarover op het gesprek met de initiatiefnemers.  

     

1.04.02 Vervolg op 7 maart 

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

 Vervolg op 7 maart 

1.06 Sluiting   
 

De voorzitter sluit de vergadering en heropent deze avond (28 februari) direct nog een 

deel van Het besluit, gelet op de noodzakelijke besluitvorming voor 1 maart op de 

zienswijzen van de GR’s.  

Het vervolg van Het Debat vanaf agendapunt 1.04.02 vindt plaats op 7 maart 2022. 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 29 maart 2022 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 

 

 

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