
 

BESLUITENLIJST  

Raad 

 

Datum:  7 maart 2022 (vervolg van 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 en mevrouw  

M.C.A. Sjerps-van Diepen 

GemeenteBelangen 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 heer E. Dekker en mevrouw A.M.C. van Kampen en portefeuillehouder de 

heer J.J.A.S. Houtenbos  

 

2.01 Opening 

  

De voorzitter opent de vergadering om 21:45 uur. Er is afbericht van de heren 

Dekker (CDA) en Houtenbos (portefeuillehouder) en mevrouw van kampen 

(GBK). Er zijn derhalve 17 raadsleden aanwezig. 

 

2.02 Vaststellen agenda  

 Het Besluit is een vervolg van de nog niet in de raad van 28 februari jl. besloten 

raadsvoorstellen/besluiten (daarbij wordt de nummering van 28 februari 

gevolgd). 

 

De raad stelt onder de volgende toevoegingen vanuit Het Debat voor vanavond: 

 

 RV Kredietverzoek Energiebesparingsakkoord (2.06.04) 

 RV Vaart in doorvaarbaarheid (2.06.06)  

 RV Verkoopbeleid huurwoningen Gemeentelijk Woonbedrijf Koggenland 

(2.06.07)  

 4  Moties vreemd (2.08): 

I. Motie Integraal meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte  

II. Motie “Gelijke monniken gelijke kappen: lokale partijen ook vanuit 

het Rijk financieren”  

III. Motie Garantieverklaring “Geen bedrijventerrein op gronden aan de 

Jaagweg”  

IV. Motie “Verkeersveiligheid getoetst en verbeterd”  

 

de agenda vast.  

 

2.05  Agendapunten 
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2.05.08 RV Opheffen geheimhouding document Schets tijdelijke weg Tuindersweijde 

fase 1  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel:  

De gemeenteraad besluit de opgelegde geheimhouding op document 

D21.011239 op te heffen. 

 

2.05.09 RV Kaderbrief 2023 participatiebudget aan WerkSaam Westfriesland 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel: 

1.Voor het jaar 2023 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene 

uitkering € 800.448 over te dragen aan WerkSaam Westfriesland voor de 

uitvoering van het reintegratie beleid.  Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

WSW: € 568.682 

Klassieke WWB: € 63.190 

Nieuw Wajong: € 65.589 

Nieuw begeleiding: € 111.557 

---------------------------------------------------+ 

Deze 3 samen: € 240.336, hiervan 90% = € 216.302 

Uitvoering Additionele plekken beschut werk € 15.464 + 

Totaal Participatiebudget naar WerkSaam in 2023: € 800.448 

2. Voor het jaar 2023 voor het resterend budget couleur locale van € 8.570 aan 

het college mandaat te verlenen voor de besteding van deze middelen. 

3. WerkSaam Westfriesland schriftelijk te informeren over de verwachte over te 

dragen bedragen in 2023. 

 

2.05.10 RV Verordening geldelijke vergoedingen bezwaarschriftencommissie 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel: 

Vast te stellen de Verordening geldelijke vergoedingen 

bezwaarschriftencommissie. 

 

2.05.11 RV Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2022 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel: 

1.Vast te stellen de Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 

2022; 

2.In te trekken de Verordening behandeling bezwaarschriften Koggenland 2020. 

 

2.06  Agendapunten onder voorbehoud 

2.06.04 RV Kredietverzoek Energiebesparingsakkoord  

 

Stemverklaring: 

De heer Schipper (GBK) geeft aan dat GBK het erg veel geld vindt om de 

doelstelling te halen, voor eenmaal een controle. Ondanks dat is het GBK wel 

eens met het raadsvoorstel.  
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De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel: 

1. Voor de uitvoering van het Energiebesparingsakkoord een krediet van in 

totaal € 88.000,- netto (bestaande uit € 176.000,- aan lasten en € 88.000,- aan 

baten als gevolg van subsidie vanuit de provincie) beschikbaar te stellen.  

De € 88.000,- wordt gedekt door een éénmalige onttrekking vanuit de algemene 

reserve; 

2. De Begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

2.06.06 RV Vaart in doorvaarbaarheid  

 

Stemverklaring: 

De heer Schilder (VVD) De fractie VVD gaat akkoord met de hoop dat de 

portefeuillehouder ‘maritieme zaken’ even zo goed doorpakt met de voorstellen 

die erin staan om de doorvaarbaarheid te vergroten.     

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel: 

1. Een krediet van €742.200,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 

project ‘’opwaarderen knelpunten doorvaarbaarheid vaarroute Westerkogge” 

van fase 1 en 2; 

2. In dit krediet rekening te houden met een verwachte subsidie van €465.973,- 

3. Het nettobedrag van €276.227,- te dekken door; €276.227,- ten laste te 

brengen de Algemene reserve. 

4. Op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. Artikel 10 lid 1 onder d en lid 2 

onder e en g Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheimhouding op te leggen 

ten aanzien van de volgende documenten “bijlage 1 t/m 7b”. 

 

2.06.07 RV Verkoopbeleid huurwoningen Gemeentelijk Woonbedrijf Koggenland  

 

Stemverklaring: 

Mevrouw Rietveld (PvdA/GL): Wij hebben het stuk te hebben gelezen, waarin 

wordt verwezen naar de motie van de raad, waarin door de raad is opgeroepen  

om geen huurwoningen te verkopen in de kleine kernen, wanneer er geen 

huurwoning voor in de plaats gebouwd wordt. In het stuk zagen wij dat in de 

dorpen de Bobeldijk, Grosthuizen en Rustenburg hierbij echter niet als kleine 

kern worden aangemerkt. Ondanks dat gaan wij akkoord.  

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig voorstel: 

In te stemmen met het Verkoopbeleid, afwegingskader en spelregels m.b.t. de 

verkoop van huurwoningen van het gemeentelijk Woningbedrijf met de datum 

01 december 2021. 

 

2.08  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 

 

I. Motie Integraal meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte  

 

Deze motie is -inclusief de wijziging inhoudende het vervallen van beslispunt 4- 

unaniem aangenomen:   
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Dictum: 

Verzoekt het college: 

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”  

 

Deze motie is met 6 stemmen voor (GBK en WK) en 11 stemmen tegen (VVD, 

CDA en PvdA/GL) verworpen: 

Dictum:  

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. 

 

III Motie Garantieverklaring “Geen bedrijventerrein op gronden aan de 

Jaagweg”  

 

Deze motie is met 11 stemmen voor (VVD, GBK en PvdA/GL) en 6 tegen (CDA en 

WK) aangenomen:  

Dictum: 

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. 

 

IV. Motie “Verkeersveiligheid getoetst en verbeterd” 

 

Deze motie is -inclusief de wijziging van beslispunt 6- unaniem aangenomen:  

Dictum: 

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. 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. 

 

2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld op 29 maart 2022, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

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