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DATUM  7 maart 2022, vervolg van 28 februari 2022 

DOCUMENTNR  D22.002070 

ZAAKNUMMER  ZK21001964 

 Raad 

 

Datum:  7 maart 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 

Gemeente Belangen Koggenland: de heren R. Klok, A. Schipper en mevrouw K. van 

der Gaast  

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 heer W.P.J Bijman  

Verhinderd: de heren F. Scholtens (PvdA/GL), en E.F. Dekker (CDA), mevrouw A.M.C. van  Kampen 

(GBK) en de heer J.J.A.S. Houtenbos 

   
1.01 Opening 

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

 

De heren F. Scholtens (PvdA/GL), E. Dekker (CDA), portefeuillehouder de heer J. 

Houtenbos en mevrouw M. van Kampen (GBK) zijn afwezig, er zijn derhalve 17 

raadsleden en 1 fractie-vertegenwoordiger aanwezig. 

 

1.02 Vaststellen agenda 

 Deze vergadering betreft het vervolg van de raadsvergadering van verleden week 

maandag 28 februari 2021; Op 28 februari heeft een deel van Het Debat (agendapunten 

tot en met 1.04.01) en Het besluit plaatsgehad en afgerond. Er is daarbij o.a. gesproken 

en besloten over de zienswijzen kadernota’s van de GR’s en de arbeidsovereenkomst van 

de heer H.J. Hogendoorn.  

Vandaag (7 maart) wordt het nog niet behandelde deel van Het Debat vanaf 

agendapunt 1.04.02 (actualiteiten college) verder afgerond. In Het Besluit komen 

vervolgens de nog niet op 28 februari besloten raadsvoorstellen/besluiten aan de orde. 

 

De agenda wordt voor het overige overeenkomstig vastgesteld. 

 

 vervolg Actualiteiten college 

 

 

Portefeuillehouder mevrouw Bonsen 

Situatie Oekraïne: Mevrouw Bonsen licht de stand van zaken inzake de situatie over 

Oekraïne toe; we zijn een week verder met meer zorgen en ellende en het appèl op de 

gemeente is ook groter. Samengevat geeft zij aan dat de regie vanuit de 

Veiligheidsregio plaatsvindt. Al het benodigde wordt momenteel opgetuigd; zo is er ook 

een stuurgroep binnen de gemeentelijke organisatie opgericht. Het aanbod en de vraag 

wordt op elkaar afgestemd en communicatie wordt opgetuigd. Het is hartverwarmend 
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om de bereidheid in de gemeente te zien. Meer informatie is op de website te vinden. 

De raad wordt uiteraard op de hoogte gehouden. 

 

Portefeuillehouder de heer Bijman heeft nog de volgende mededelingen: 

Gezondheidsbevordering: Op 2 maart is het Kabouterpad geopend, zo kan van jongs af 

aan de beweging op een leuke manier worden gestimuleerd.   

Op 3 maart was in het Madivosa mevrouw Kaijer te gast inzake de 

gezondheidsbevordering specifiek gericht op de vrouwengeneeskunde. De heer Bijman 

ziet meerwaarde in deze aanpak, ook in de vermindering van de kosten die dit met zich 

mee kan brengen. Ook wijst hij in het kader van gezondheidsbevordering nog op het 

watertappunt bij basisschool De Kaag.  

 

1.05 Moties vreemd aan de orde van de dag 

1.05 Er zijn 5 moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd: 
 
I. Motie Integraal meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte (VVD, CDA, WK en PvdA/GL, 
uitgezonderd GBK) 
 
De heer Van der Noordaa (VVD) licht de motie toe. Hij wijst o.a. op het ‘regeren is 
vooruitzien’. Voor de ondersteuning in het eigen woonhuis is er zicht nodig hoe e.e.a. 
zich gaat ontwikkelen. Er dient in kaart te worden gebracht welke behoefte er gaat 
ontstaan om daar vervolgens de visie op te kunnen ontwikkelen. Het is een mooi, groot 
cadeau voor de nieuwe raad om daar alvast een start mee te maken. Hij leest vervolgens 
de motie voor.  
 
Mevrouw Van der Gaast (GBK) geeft aan veel contact te hebben gehad met de indieners 
en de wethouder en geeft aan dat voor GBK het beslispunt 4 een punt van zorg is en het 
stopzetten van de werkzaamheden niet wordt begrepen. De heer Van der Noordaa 
reageert dat alleen het integraal plan een pauze krijgt, de woningplanning hoeft niet te 
stoppen.  
De heer Nooij stelt als mede-indiener van de motie de motie te ondersteunen en uit zijn 
dank voor het tijdig aanleveren ervan.   
 
Portefeuillehouder de heer Bijman geeft aan dat er al aan een meerjarenplan wordt 
gewerkt, en de motie hierop dus goed aansluit. Met de stakeholders wordt al gesproken 
en dus dan kan dit ook aan de orde worden gebracht. Verder hoopt hij dat er voor de 
periode tussen de te leveren input vanuit de raad er nu niet hoeft stilgezeten hoeft te 
worden. Tot slot geeft hij aan dat hij geen weet heeft dat er al gewerkt wordt aan een 
integraal plan woningtoekenning. Er wordt wel al ambtelijk capaciteit vrijgemaakt en dat 
zal waarschijnlijk een budgetvraag opleveren, maar daar wordt mee aan de slag gegaan. 
De raad zal hierbij worden betrokken.   
 
De heer Van der Noordaa vraagt zich nog af of er nu op hetzelfde niveau wordt gedacht; 
er zijn al contacten, maar zijn we het nu eens dat er een concreet integraal 
meerjarenplan woon/zorgbehoefte komt om toekomstige beslissingen te kunnen 
nemen? De heer Bijman reageert dat dit inderdaad de lijn is; er zal dus een aanscherping 
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komen. Het is goed om het over de lange termijn te hebben, daar moet dus tijd en geld 
voor worden vrijgemaakt om een dergelijk beleidsplan op te zetten. Hij wil wel 
tussentijds al doorgaan. De stakeholders en de raad kunnen dan waarschijnlijk na het 
zomerreces bijeen komen om het plan te maken.   
Mevrouw Van der Gaast (GBK) meldt dat als het beslispunt 4 er uit wordt gehaald zij 
akkoord kunnen gaan met de motie. 
De VVD wil graag al voor de zomer erbij betrokken worden.  
 
Toezegging door wethouder Bijman: 
Er wordt snel een start gemaakt met het organiseren van de benodigde capaciteit voor 
het opstellen van een meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte en de raad in nieuwe 
samenstelling zal bij dit proces worden betrokken.  
 
De motie wordt, onder de wijziging van het verwijderen van beslispunt 4, gehandhaafd 
en gaat mee naar Het Besluit: 
 
Het dictum van de motie is dan als volgt:  
1. Een integraal meerjarenplan op te stellen aangaande de woon/zorgbehoefte in 
Koggenland als onderdeel van Westfriesland en dit uiterlijk in derde kwartaal 2022 voor 
te leggen aan de gemeenteraad, waarin is opgenomen: 
a. de toekomstige behoefte aan woningen met zorg, uitgesplitst in doelgroepen 
b. een visie voor het vervullen van die behoefte. 
2. Bij het opstellen van dit integraal meerjarenplan alle relevante ‘stakeholders’ te 
betrekken die het college daarvoor van belang acht, maar in ieder geval de Zorgkantoren, 
Ouderenbonden, Zorg Zoals de West-Fries het Wil (ZZWW), aanbieders van 
woonzorgvoorzieningen, Mantelzorgers, Huisartsen, Woonaanbieders en Adviesraad 
Sociaal Domein. 
3. Een overleg te organiseren bij de start van het traject en halverwege het traject, 
waarin alle raadsfracties in de gelegenheid worden gesteld om input te leveren voor dit 
integraal meerjarenplan. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
II Motie “Gelijke monniken gelijke kappen: lokale partijen ook vanuit het Rijk 
financieren” (door GBK en WK ingediend) 
Voorzitter: de heer J. Ursem (i.v.m. betrokken portefeuille mevrouw Bonsen) 
 
De heer Klok (GBK) licht de motie toe en leest het dictum voor:  
Verzoekt het college: 
1. Een signaal richting landelijke politiek te geven dat bij de Wet financiering van 
politieke partijen gelijke behandeling uitgangspunt moet worden. 
2. Deze motie ook onder de aandacht te brengen van de andere gemeenteraden in 
Nederland. 
De heer Krijnen (VVD) geeft aan dat zijn fractie het eigen budget opspaart en dus ook 
geen geld vanuit Den Haag krijgt.  Ook de PvdA/GL ontvangt volgens mevrouw Rietveld 
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geen geld vanuit Den Haag. Zij wijst op de motie van GL om financiering vanuit het 
bedrijfsleven aan banden te leggen. Zij geeft aan te overwegen zich van stemming te 
onthouden. De heer Bijman (CDA) geeft aan ook trots erop te zijn dat er geen enkele 
beïnvloeding is vanuit Den Haag; zij sparen ook zelf en betalen de campagne ook uit 
eigen zak.     
 
Portefeuillehouder mevrouw Bonsen geeft aan zich van de discussie onder de raadsleden 
te willen onthouden; zij spreekt wel haar waardering uit voor de lokale partijen en de 
inzet van de lokale democratie. 
Mevrouw Te Winkel (WK)  vraagt als zijnde ook een lokale partij en mede-indiener van de 
motie de andere partijen VVD en CDA de motie ook te steunen; het gaat hier om de 
gelijkwaardigheid. Vanuit het CDA wordt aangegeven dat er geen nieuwe argumenten 
zijn gegeven en steunen de motie niet. De VVD geeft aan dat de lokale partijen het vanuit 
de eigen kracht moeten doen, dat is de manier.  
 
De motie wordt gehandhaafd en gaat mee naar Het Besluit. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
III Motie Garantieverklaring “Geen bedrijventerrein op gronden aan de Jaagweg” (door 
VVD en GBK ingediend) 
 
De heer Krijnen (VVD) geeft een toelichting op de motie. Het dictum van de motie 
betreft:  
Verzoekt het college: 
1. Een garantieverklaring te verkrijgen van de provincie waarin de provincie 
bevestigt geen bedrijventerrein te realiseren op haar gronden aan de Jaagweg. 
2. De gemeenteraadsvergadering hieromtrent een terugkoppeling te geven, uiterlijk 
tijdens de raad van 25 april 2022. 
 
Hij geeft samengevat aan dat er een grote vraag is naar bedrijventerreinen en er geen 
behoefte is naar een uitbreiding voor bedrijven van buiten de gemeente Koggenland. In 
de motie wordt om een garantieverklaring gevraagd van de provincie om duidelijkheid te 
krijgen voor de inwoners dat er geen grootschalige duidelijkheid gaat plaatsvinden op het 
voormalig distriport-terrein.   
Mevrouw Rietveld (PvdA/GL) geeft aan dat dit inderdaad geen goed idee zou zijn en haar 
partij altijd tegenstander is geweest van een bedrijventerrein op de Jaagweg. De motie 
wordt daarom ook gesteund, alleen zal volgens haar de provincie deze garantie nooit 
geven en is dit meer voor de ‘bühne’. Mevrouw Rietveld vraagt de fracties of zij bereid 
zijn op dit terrein een zonneweide te realiseren, gecombineerd met natuur e.d.. 
 
De heer Ursem (CDA) geeft aan de motie overbodig en zelfs riskant te vinden. Hij 
memoreert de aankoop van de grond door de provincie onder leiding van de VVD en het 
vervolgens wegvallen van de vraag naar het bedrijventerrein. Hij wijst verder op het 
initiatief van de VVD om onderzoek te doen naar het zelf ontwikkelen van een 
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zonneweide op het terrein. Nu een garantie vragen bij de provincie doet de vraag 
opkomen of de provincie en gedeputeerde niet worden vertrouwd gelet op het 
ontwikkelen van een zonneweide op die gronden. De deur naar de provincie zou 
wagenwijd open moeten blijven staan voor bedrijven en de ontwikkeling van 
woningbouw; dit moet niet op het spel worden gezet. De ontwikkeling van een 
zonneweide acht het CDA als beste garantie tegen de komst van bijvoorbeeld een 
bedrijventerrein op die gronden; het CDA wil daar geen bedrijventerrein, maar de motie 
is daarvoor niet het juiste middel.    
Mevrouw Te Winkel (WK) geeft aan niet bang te zijn dat de provincie haar woord niet 
houdt en ziet de motie ook vooral voor de ‘bühne’, zo vlak voor de verkiezingen. De 
beste garantie is het snel ontwikkelen van de zonneweide.  
 
Portefeuillehouder mevrouw Van Dolder geeft aan dat op basis van de gesprekken met  
de provincie de verwachting is dat er inhoudelijk aan het in de motie gestelde kan 
worden meegewerkt. In de raad van 25 april 2022 zal zij over de uitvoering van de motie 
een terugkoppeling aan de raad geven. 
Zij geeft voorts aan dat in het kader van de herziening convenant werklocaties het terrein 
van distriport vaker op tafel is gelegd voor ontwikkeling van distributiecentra. De 
uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen is ook het standpunt van het college. De 
uitspraak dat er geen distriport zou komen was toentertijd gedaan door de heer Jaap 
Bond (dus niet VVD).    
In reactie op de vraag van het GBK naar de stand van zaken inzake de 
intentieovereenkomst zonneweide geeft mevrouw Van Dolder aan dat dit aan de raad is; 
er dienen eerst meer antwoorden bijvoorbeeld over Liander te komen. De provincie 
heeft aangegeven de intentieovereenkomst te willen tekenen en na het zonnepark de 
bestemming te wijzigen naar agrarisch.  
 
In tweede termijn geeft de heer Klok (GBK) aan dat GBK tegen grootschalige 
zonneweides is; kostentechnisch gezien is het ook een vraag, net als de benodigde 
infrastructuur. Hij stelt dat er kortom niet aan begonnen moet worden.  GBK is voor de 
verkoop van de grond; er moet een nieuwe ontwikkeling komen. Ondanks de 
waarschuwing geuit door het CDA blijft GBK de motie steunen; uiteraard moet men 
zuinig zijn op goede bestuurlijke verhoudingen, maar er is hier sprake van een andere 
mening. 
De heer J. Ursem (CDA) geeft aan blij te zijn met de uitspraak van de provincie dat na het 
zonnepark, ontwikkelt door de provincie dan wel door de gemeente zelf, de grond weer 
agrarisch bestemd wordt.  
De heer Krijnen (VVD) geeft aan ook blij te zijn dat grootschalige bedrijventerreinen niet 
de wens is van het college. Er is geen sprake van een ‘bühne-motie;’ de kwestie ligt nu 
voor, want er is een vraag naar bedrijventerreinen. Hij is content met de aangegeven 
uitvoerbaarheid van de motie, dat het ambtelijk mogelijk is. Tot slot geeft hij aan dat de 
motie niet over de zonneweide gaat, dat onderzoek loopt en is daarom uitgesteld.   
 
De motie wordt gehandhaafd en gaat mee naar Het Besluit. 
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--------------------------------------------------------------------- 
 
IV.  Motie: “meer sociale huurwoningen voor jongeren, starters en gescheiden ouders” 
(door GBK ingediend)  
Voorzitter: de heer J. Ursem (i.v.m. betrokken portefeuille plv. mevrouw Bonsen) 
 
De heer Klok (GBK) licht de motie, die door het GBK is ingediend  toe. Het dictum van de 
motie betreft: 
Verzoekt het college: 
1. Zich in te spannen om, in samenspraak met het woningbedrijf van Koggenland en 
woningcorporatie de Woonschakel, binnen de huidige vastgelegde kaders meer sociale 
woningen toe te wijzen aan jongeren, starters en gescheiden ouders. 
2. In de regio te ijveren voor aanpassing van de toewijzingscriteria indien binnen de 
huidige vastgelegde kaders te weinig mogelijk is. 
3. De raad uiterlijk in de raadsvergadering van 11 juli te informeren over de 
voortgang. 
 
De overige fracties geven aan de motie niet te steunen. Als argumenten zijn aangevoerd 
dat deze toewijzing ten koste gaat van andere doelgroepen die mogelijk ook voorrang 
verdienen; de hoeveelheid woningen zal moeten worden vergroot in plaats van een 
herverdeling in de toewijzing ervan.   
Portefeuillehouder (plv.) mevrouw Bonsen geeft nog aan dat juridisch gezien ook de 
mogelijkheid niet wordt geboden en de motie derhalve door het college wordt ontraden.  
De heer Klok geeft aan dat de motie een oproep was tot meer creativiteit en er iets moet 
gebeuren voor hen die nu bij de toewijzing worden teleurgesteld. Gelet op de gestelde  
juridische onmogelijkheden trekt het GBK de motie in.   
 
De motie wordt ingetrokken. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
V. Motie verkeersveiligheid (VVD, GBK, PvdA/GL en WK)  
Voorzitter: de heer J. Ursem (i.v.m. betrokken portefeuille plv. mevrouw Bonsen) 
 
De heer Krijnen (VVD) licht de motie toe. Het hebben van veilige wegen is een 
vanzelfsprekend, niet alleen op papier. Verkeersveiligheid staat in de top 3. De 
weginrichting is niet voldoende gebleken, het (gevoel van) verkeersveiligheid moet dan 
ook omhoog. Er dient volgens hem dan ook aanspraak te worden gemaakt op de subsidie 
die hiervoor beschikbaar wordt gesteld.  
 
Het dictum van de motie betreft:  
Verzoekt het college:  
1.De verkeersknelpunten die als onveilig worden ervaren in kaart te brengen.  
2. Deze knelpunten extern te laten toetsen volgens de CROW richtlijnen.  
3. Een raming te maken op de investering om deze knelpunten op te lossen.  
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4.Inzichtelijk te maken waar verbeteringen binnen de huidige verkeerssituaties mogelijk 
zijn.   
5. Aanspraak te maken op de twee verschillende subsidieregelingen.  
6. Dit geheel als raadsvoorstel aan de raad aan te bieden in de raadsvergadering van 30 
juni 2022.  
 
De heer Nooij (CDA) voegt hieraan toe ook voorstander te zijn van het verhogen van de 
verkeersveiligheid en geeft aan de motie ook te onderschrijven. 
 
Portefeuillehouder (plv.) mevrouw Bonsen geeft aan het goed te vinden dat er 
bijvoorbeeld via een motie aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid. De 
punten, die door de heer Krijnen zijn aangedragen, zijn volgens haar al opgepakt; de 
aanvragen zijn of worden binnenkort ingediend. Er is gelet op het aantal knelpunten 
grote ambtelijke capaciteit nodig en de gestelde datum 30 juni is daarom niet haalbaar. 
In 2023 komt er een nieuw VVP waarbij de knelpunten, ook via participatie, ook worden 
geïnventariseerd. Verder meldt zij dat de CROW-richtlijnen worden aangepast, zo krijgen 
bijvoorbeeld obstakels andere normering. De motie wordt derhalve niet als noodzakelijk 
geacht. Voorgesteld wordt het traject volgens het tempo van de ambtelijke organisatie te 
laten verlopen, te weten bij het VVP in 2023.      
 
De heer Krijnen dankt het CDA voor de gegeven steun en constateert dat de motie 
daarmee raadsbrede steun heeft. Hij vraagt om in een korte schorsing met de andere 
fracties te kunnen overleggen wat te doen met de planning gelet op het feit dat voor de 
VVP in 2023 de knelpunten al in kaart worden gebracht.  
Mevrouw Bonsen reageert hier nog op dat het niet betekent dat er tussentijds niets 
gebeurt, alleen kan niet alles tegelijk worden uitgevoerd.  
 
Na schorsing is de conclusie dat de motie wordt gehandhaafd onder de wijziging van de 
tekst onder beslispunt 6:  
In plaats van “Dit geheel als raadsvoorstel aan de raad aan te bieden in de 
raadsvergadering van 30 juni 2022” komt als beslispunt 6. “Een voortgangsrapportage en 
werkplanning aan te bieden om de motie in uitvoering te brengen en dit aan de raad aan 
te bieden in de raadsvergadering van 25 april 2022”.    
 

1.06 Sluiting   
De voorzitter sluit de vergadering van Het debat om 21.45 uur. 

 

 

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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