
  

BESLUITENLIJST  

 
Raad 

 

Datum:  25 april 2022 

Aanwezig:    VVD:  A.R. van Dolder, B.H. Krijnen, R.M. Linnekamp, R.A.V.M. Baltus 

 CDA:  R. Nooij, W.P.J. Bijman, M.A.C. te Winkel – Pancras, J.P.A.J. Ursem, 

  E.F. Dekker 

GBK:   A.M.C. van Kampen, F.P. Schuitemaker, R. Klok, M. Sleven, A. Schipper 

 PvdA/GL: J.J.A.M. Rietveld, A.C.M. van der Lee 

D66: F.P.P.J. Kremers 

Voorzitter: M.M. Bonsen-Lemmers 

Griffier:  E.M.L. Marijnissen 

Portefeuillehouders: A.R. van Dolder, W.P.J. Bijman 

Afwezig: T.E. Kuijper-van der Roest (VVD) en S. Meijn (VVD) 

  

 

2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 21:51 uur.  

Er zijn 17 raadsleden aanwezig. 

 

2.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt onder de volgende toevoegingen en wijzigingen* vanuit Het Debat 

voor vanavond: 

Toegevoegd vanuit het debat:   

 1.04.02 RV Voorbereidingskrediet Nieuwbouw De Ark Hensbroek 2 

 1.04.04 RV Voorzieningen Obdam 

De agenda voor het overige overeenkomstig vast.  

 

* Van de agenda gehaald: 

1.04.01 RV Doelgroepen / Invulling stedenbouwkundig plan locatie Dwingel 

(Jozefschool) – wordt 26 april 2022 behandeld 

1.04.03 RV Ontwerp VVGB kleinschalige camping en 2 recreatieapp. in 

stolpveldschuur Spierdijk: aanvraag ingetrokken – van agenda 

 

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij de heer Bijman (CDA). 

 

2.04 Vaststelling besluitenlijsten 24, 29 en 30 maart 

 De besluitenlijsten van 24, 29 en 30 maart worden ongewijzigd vastgesteld.   

 

2.05 Agendapunten 

2.05.01 RV Benoeming leden commissie geloofsbrieven 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:  

De volgende personen tot lid van de commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven te benoemen: 
Mevr. M.A.C. te Winkel-Pancras 
Dhr. F.P.P.J. Kremers 
Mevr. K.J.A.M. Rietveld 
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2.05.02 RV Benoeming en beëdiging fractievertegenwoordigers 

 

Na verslag door de commissie geloofsbrieven inzake de goedkeuring van de 

geloofsbrieven besluit de raad unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Het Reglement van Orde Raad Koggenland 2018 aan te passen, waarbij de 

laatste zin uit Artikel 10 lid 3 gewijzigd wordt in ‘Per fractie kunnen niet meer 

dan twee fractievertegenwoordigers benoemd worden’. 

2. Mevrouw P.P.P. Hoven te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de 

fractie GBK. 

3. De heer M.T.J. Groot te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de 

fractie CDA. 

4. De heer P.A. Wemer te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie 

VVD. 

5. De heer A.J.A. Klaver te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de 

fractie CDA. 

6. De heer R.J.F. Bouma te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de 

fractie PvdA-GL. 

7. De heer W.A. Vlaar te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie 

D66. 

 

Voornoemde personen hebben de eed dan wel de belofte afgelegd en zijn 

derhalve beëdigd tot fractievertegenwoordiger. 

2.05.03 RV Benoeming leden Auditcommissie 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. mevrouw T.E. Kuijper - van der Roest, 

2. mevrouw M.A.C. te Winkel - Pancras, 

3. de heer A. Schipper, 

4. de heer A.H.G. Rientjes, 

5. de heer F.P.P.J. Kremers 

te benoemen tot leden van de Auditcommissie van de gemeenteraad Koggenland 

 

2.05.04 RV Benoeming leden Werkgeverscommissie 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. Dhr. S. Meijn 

2. Dhr. R. Klok 

3. Mevr. A.C.M. van der Lee 

te benoemen als leden van de Werkgeverscommissie Koggenland. 

 

2.06 Agendapunten onder voorbehoud 

2.06.01 RV Doelgroepen / Invulling stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool) 

 

Wordt 26 april 2022 behandeld. 

2.06.02 RV Voorbereidingskrediet Nieuwbouw De Ark Hensbroek 

 

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel: 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van  
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€ 100.000,- ter  voorbereiding op een raadsvoorstel voor een investeringskrediet 

en locatiekeuze voor nieuwbouw van De Ark in Hensbroek; 

2. Dit krediet te onttrekken uit de algemene reserve; 

3. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 

 

2.06.03 Van agenda 

 

2.06.04 RV Voorzieningen Obdam 

 

Amendement 

De raad besluit unaniem in te stemmen met het amendement RV Voorzieningen 

Obdam met als:  

Dictum: 

Besluit  

De volgende tekst: 

1. In te stemmen met een investeringsbudget van € 4.150.000 voor de realisatie 

van een nieuwe sportzaal in Obdam 

2. In te stemmen met een investeringsbudget van € 100.000 voor een 

huiskamervoorziening in Obdam. 

3. In te stemmen met de locatie Braken/Dorpstraat in Obdam voor de realisatie 

van voornoemde voorziening. 

4. In te stemmen met een krediet van € 587.000 voor de aanleg en inrichting van 

de openbare ruimte, groen en sport en spel voorzieningen 

5. In te stemmen met de grondaankoopkosten ad € 126.330,00 

6. Voor de dekking van de gevraagde investering een bedrag van € 4.963.000 te 

 onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve kapitaallasten 

7. De investering volgens de componentenmethode af te schrijven en de jaarlijkse 

kapitaallasten te dekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten 

8. In de meerjarenbegroting 2024 rekening te houden met extra 

exploitatiekosten ad € 40.000. 

9. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 

 

Te wijzigen in: 

 

1. Het college een vergelijkend haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor 

een nieuwe sportzaal in Obdam aangaande twee locaties in Obdam, te weten de 

locatie Braken/Dorpstraat en de locatie Stort (achter het Brakenkerkje), waarbij 

ten minste gelet wordt op haalbaarheid, veiligheid en afstand tot de scholen in 

Obdam. 

2. In te stemmen met de grondaankoopkosten aan de Braken/Dorpsstraat ad € 

126.330,00 en dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten en de begroting 2022 

overeenkomstig te wijzigen. 

 

Raadsbesluit  

De raad besluit unaniem overeenkomstig de wijziging middels het aangenomen 

amendement: 
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1. Het college een vergelijkend haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor 

een nieuwe sportzaal in Obdam aangaande twee locaties in Obdam, te weten de 

locatie Braken/Dorpstraat en de locatie Stort (achter het Brakenkerkje), waarbij 

ten minste gelet wordt op haalbaarheid, veiligheid en afstand tot de scholen in 

Obdam. 

2. In te stemmen met de grondaankoopkosten aan de Braken/Dorpsstraat ad       

€ 126.330,- en dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten en de begroting 2022 

overeenkomstig te wijzigen. 

 

2.07 Lijst van Ingekomen Stukken 

 De raad stelt de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast. 

 

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

 - 

 

2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.09 uur.  

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 30 mei 2022, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://112westfriesland.com/netwerkstoring-gemeentehuis-koggenland/

