Verslag raad van 16 december 2019
De laatste raad van het jaar was een belangrijke voor GBK; een aantal voorstellen van
GBK de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag :
(1) instellen asbestloket voor verwijdering asbest van daken in onze gemeente
(2) starterslening verruimen naar 80% van de Nationale Hypotheek Garantie .
Deze moties waren diverse keren doorgeschoven om er een meerderheid van de raad
voor te krijgen in de onderhandelingen tussen GBK, CDA en Pvda-GL en zijn naar de
raad van december verschoven.
(3) Ook is GBK van mening dat over de vele reserves en voorzieningen van Koggenland
(eens in de 3 jaar komt hier een overzicht van naar de raad) vlak na de begrotingsraad
gepresenteerd, meer inhoudelijk met elkaar gesproken moet worden.
(4) De afvalstoffenverordening 2020 , wat te doen met het overschot wat er in 2019 is
door het feit dat er een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten met het
HVC ( DVO) waarom weer een vereveningsfonds hiervoor crëeren? Laar de inwoners ook
merken als er een meevaller is.

Ad 1) Uit de raadsbreed gesteunde motie asbestloket een deel gekopieerd : “….
Overwegende dat:
• De meer vierkante meters geconstateerde asbestdaken dan verondersteld voor
ondertekende partijen reden is voor zorg, gezien de gezondheid- en milieurisico’s;
• Een lokaal asbestloket voorziet in; algemene publieksvoorlichting, het geven van
informatie bij calamiteiten, deskundig advies t.b.v. sanering, het proces van saneren
en (eventuele) nazorg;
• Er vanaf 2020 tot 2028 een landelijk fonds voor eigenaren komt tegen zeer lage rente,
om het saneren te stimuleren en te versnellen (brief aan de TK door de minister van
I&W van 14 oktober 2019).
Verzoekt het college:
1. Voor de raad van maart 2020, met een voorstel te komen over een maatwerklening
en/of stimuleringslening asbestverwijdering (conform de starterslening)……….. “
In het 1e kwartaal van 2020 komt er een voorstel voor een maatwerklening of
stimuleringslening asbestverwijdering. DIT IS EEN SUCCES VOOR GBK!
Ad 2. CDA heeft zich teruggetrokken als mede ondertekenaar van de motie
Starterslening, na de mondelinge toezegging van wethouder van de Pol in het debat
dat de starterslening in de woonvisie in april/mei 2020 terug zal komen
Deze motie is alleen gesteund door GBK en Pvda-GroenLinks. Wellicht een uitgesteld
resultaat. Negatief van de wethouders was dat ze het herhaald verzoek om tot deze
starterslening lacherig deed en een kinderachtige vergelijking met sesamstraat
maakte.
Een deel uit de motie starterslening gekopieerd :

“……. Overwegende dat:
 De raad van Koggenland inzet op leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen;



Er momenteel en in de aankomende jaren veel vraag is naar woningen voor
startende jongeren uit Koggenland;
 De gemeente geen tot weinig risico loopt door de revolverende constructie van de
Starterslening;
Verzoekt het college:
In het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel te komen om de Startersleningen aan
te passen, met dien verstande dat het maximale aankoopbedrag wordt gekoppeld aan
80% van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om zodoende noodzakelijke
aanpassingen in de toekomst te voorkomen.,………………
Of dit een succes voor GBK is nu nog niet te zeggen, het is heel jammer dat de
mede -ondertekenaar van deze motie CDA zich heeft teruggetrokken, maar als
medio april 2020 de woonvisie gepresenteerd wordt zullen we de inhoud in de
gaten houden. Er is een toezegging. Gaat de starterslening naar 80% van de
NHG?
Ad3) Reserves . GBK heeft de motie over reserves en voorzieningen gesteund van
PVDA GL gesteund

Een deel van de motie’,…………….”

Overwegende dat;
-

de raad onlangs de begroting heeft vastgesteld en een actieve rol heeft om een integrale weging
te maken bij het wel/niet instellen en/of maximeren van reserves en voorzieningen………..

verzoekt de raad het college van Koggenland om:
de nota reserves en voorzieningen nu niet vast te stellen, deze door te schuiven naar de behandeling
van de kadernota 2020, zodat de raad haar eigen integrale weging kan maken…….””
Deze motie is niet aangenomen.
Ad 4)) Afvalstoffenverordening 2020
De nieuwe DVO met de HVC gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019, voor
2019 levert dit een financieel voordeel op van ongeveer 489.000,-).
Het voorstel voor een in te stellen egalisatiereserve is niet gesteund door GBK. Wij willen
dat dit voordeel rechtstreeks op een merkbare manier wordt uitgekeerd aan de
inwoners van Koggenland. Niet weer een nieuwe reserve maken. Het voorstel is
aangenomen.
Karin van der Gaast

