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Nieuwe wethouders beëdigd

Koggenland kort

Niet langs de deuren 
met Sint-Maarten

Fors tekort jeugdzorg  p. 2

Rosalien van Dolder en Jan Houtenbos zijn door burgemeester Monique Bonsen 
beëdigd als wethouders van de gemeente Koggenland. Dat gebeurde tijdens de 
raadsvergadering op maandag 2 november.

Van Dolder en Houtenbos volgen voor-
malig wethouder Caroline van de Pol op 
(zie ook artikel onderaan deze pagina). 
De gemeenteraad heeft ervoor gekozen 
twee wethouders aan te stellen, die sa-
men anderhalve arbeidsplaats vervullen. 

Drie wethouders
“Met de extra halve arbeidsplaats kan de 

continuïteit van het college beter ge-
waarborgd worden,” zegt VVD-raadslid 
Bart Krijnen in een toelichting. “In de 
voorlaatste periode hadden we ook drie 
wethouders die samen 2,5 arbeidsplaats 
vervulden. Nu er een ervaren wethouder 
is vertrokken, hebben we daar opnieuw 
voor gekozen. Zo kunnen we het college-
programma optimaal blijven uitvoeren.”

Logische opvolger
Krijnen droeg de wethouders tijdens de 
vergadering van 2 november voor, na-
mens de Koggenlandse gemeenteraad. 
Zijn partijgenoot Van Dolder noemde hij 
een logische opvolger van Van de Pol. 
“Rosalien van Dolder is een ervaren 
raadslid. Ze heeft een brede kennis en 
weet goed wat er speelt in de gemeen-
te.” Van Dolder werkte voorheen als zelf-
standig advocaat. Ze gaat voltijd als wet-
houder aan de slag, met in haar 
portefeuille onder andere ruimtelijke or-
dening, duurzaamheid, milieu en sport. 

Houtenbos wordt parttime wethouder 
(een halve arbeidsplaats), met in zijn por-
tefeuille onder meer het Woningbedrijf, 
financiën en verkeer. De ervaren politicus 
werkte eerder als wethouder in de ge-
meentes Beemster en Bergen. Krijnen: 
“Houtenbos is vooral erg sterk op het ge-
bied van financiën. Bovendien is hij be-
kend in onze gemeente en de gemeente-
lijke organisatie. We zijn blij dat hij per 
direct beschikbaar is.”

Nieuw raadslid
Vanwege haar nieuwe functie als wet-
houder stopt Van Dolder per direct als 
fractievoorzitter van de VVD. Krijnen ver-
vangt Van Dolder in die functie. Jeroen 
van der Noordaa werd tijdens de raads-
vergadering beëdigd als nieuw gemeen-
teraadslid voor de VVD.

Sinds april 2014 was Caroline van de Pol 
wethouder in de gemeente Koggenland. 
Trots en tevreden kijkt ze terug op de  
afgelopen zes jaar. Nu is het tijd voor 
een nieuw avontuur: als burgemeester 
van Terschelling. 

Een wethouder wordt benoemd voor een 
periode van vier jaar. Voor Van de Pol 
kwam het einde van haar tweede periode 
in zicht. Ze stelde zichzelf de vraag of ze 
nog een derde periode wethouder wilde 
worden in Koggenland. “Ik besloot dat 
het na twee periodes tijd was om een  
ander de kans te geven. Voor mij is het 
een goed moment om verder te gaan. 
Maar het lokaal bestuur is en blijft mijn 
passie. Het burgemeesterschap was een 
logische volgende stap.”
 
Van de Pol kijkt met veel voldoening terug 
op haar carrière als wethouder van Kog-
genland. De 58-jarige VVD-politica 
noemt de aanleg van glasvezel in de hele 
gemeente als een van de hoogtepunten. 
“Ik vind het geweldig dat dit project  
gerealiseerd wordt en dat iedereen in de 
gemeente straks kan beschikken over snel 
internet, tot aan de laatste boerderij.”

Afscheid van Koggenland

Caroline van de Pol is erg tevreden over het versnellen van de woningbouw tijdens haar 

periode als wethouder. Bij de bouw van de energiezuinige woningen in Ursem hielp ze dan 

ook graag een handje mee. 

Ook over het versnellen van de woning-
bouw – “we zijn van vijftig naar honderd 
woningen per jaar gegaan” – en het op-
richten van de Sportraad is Van de Pol 
erg tevreden. “Door de Sportraad staat 
sport in de gemeente goed op de rit en 
worden accommodaties van verenigingen 
veiliggesteld voor de toekomst. We heb-
ben met z’n allen wat moois neergezet. 
Daarbij heb ik al die jaren ontzettend goed 
samengewerkt met alle bevlogen ambte-

naren van de gemeente Koggenland.”

Naast haar bestuurlijke werkzaamheden 
hechtte Van de Pol veel waarde aan haar 
representatieve taken. Van de intocht 
van Sinterklaas tot de 4-meiherdenking. 
“En alles daartussenin, zoals toneelvoor-
stellingen en sportwedstrijden, waar je 
mensen ziet genieten in hun vrije tijd.  
Ik vond het heel bijzonder en mooi dat ik 
dit mocht doen.”

De Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord geeft het dringende advies om 
de viering van Sint-Maarten niet door 
te laten gaan. Het risiconiveau van de 
regio is gestegen van ‘zorgelijk’ naar 
‘zeer ernstig’. Ouders hebben een eigen 
verantwoordelijkheid om de afweging 
te maken of ze op 11 november wel of 
niet hun kinderen langs de deuren laten 
gaan, maar het wordt sterk afgeraden, 
omdat de viering van Sint-Maarten 
mogelijk kan leiden tot een verdere 
verspreiding van het coronavirus.

Vlnr: de nieuwe wethouders Jan Houtenbos en Rosalien van Dolder en het nieuwe raadslid 

Jeroen van der Noordaa.

Nieuwe bruggen

Deze maand worden er door de 
gemeente drie nieuwe bruggen ge-
plaatst. De bruggen bij de Scholekster 
in Obdam en Regenboogforel in 
Avenhorn worden vervangen en zijn 
een week afgesloten. De derde brug 
komt in het nieuwe park De Tuinen in 
Ursem. Meer weten? Kijk op 
koggenland.nl/wegwerkzaamheden.



De Raad aan het woord

Karin Rietveld

PvdA/GL
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Karin Rietveld 
(PvdA/GL) Fors tekort jeugdzorg

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie of mening met de inwoners van de 
gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet nood-
zakelijkerwijs overeen met die van de 
gemeenteraad, het college of de amb-
telijke organisatie van de gemeente 
Koggenland. 

Fietsen in Koggenland

Eigenlijk is het een genot om op de 
fi ets door Koggenland te rijden. Dijken, 
lintdorpen, groen en koetjes, met een 
beetje geluk zon aan de hemel, kortom; 
heerlijk!

Landelijk is het een trend om de fi etser 
meer ruimte te geven. Koggenland 
gaat wat mij betreft dat voorbeeld 
volgen. Met snelfi etspaden, fi etsstra-
ten, echte fi etsstroken en fi etsveilige 
obstakels voor snelverkeer.

Langs het Braken en de Jaagweg lag 
een prachtig fi etspad dat is vervangen 
door een parallelweg om doorstroming 
van het snelverkeer te verbeteren. In 
het ontwerp aangekondigd als paral-
lelweg voor langzaam landbouwver-
keer en fi etsers, voorzien van een echte 
fi etsstrook. In de praktijk een sluip-
route voor snelverkeer. Ook worden 
de nieuwe woonwijken van Spierdijk 
en Obdam op deze parallelwegen 
ontsloten met als gevolg duizenden 
extra snelverkeerbewegingen per 
etmaal. Wat mij betreft worden er bij 
deze ontsluitingen veilige fi etspaden 
naast de parallelweg aangelegd, zodat 
snel en langzaam verkeer gescheiden 
worden.

Fiets je in De Goorn of de Bobeldijk, 
dan word je als fi etser op de proef 
gesteld door verschillende obstakels 
om het snelverkeer te remmen. Ik en 
vele medefi etsers ervaren deze obsta-
kels als zeer gevaarlijk. Als klap op de 
vuurpijl is na de zomer, bij de start van 
het nieuwe schooljaar, het obstakel op 
de Lijsbeth Tijsweg, na structurele 
sabotage, verwijderd. 
Ik kijk uit naar oplossingen om het 
snelverkeer te laten doorstromen of 
afremmen, die niet ten koste gaan van 
fi etsers. Obstakels die vrije doorgang 
geven aan voetgangers en fi etsers, 
fi etsstraten waar de auto te gast is, 
lintdorpen zonder sluipverkeer, op naar 
veilig fi etsen in Koggenland. Ik zie 
jullie op de fi ets.

De gemeente Koggenland komt fors geld 
tekort voor de fi nanciering van jeugdzorg. 
Het bedrag dat de rijksoverheid aan de 
gemeente beschikbaar stelt is al jaren 
veel lager dan de werkelijke kosten, ver-
klaart wethouder Win Bijman. “Mensen 
verwachten het misschien niet, maar ook 
in Koggenland is er sprake van heftige 
jeugdzorgproblematiek.”

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk 
voor de jeugdzorg. In dat jaar droeg de 
rijksoverheid de jeugdzorgtaken over aan 
de gemeentes. “Voordat de gemeente die 
taken overnam, verliep de coördinatie van 
de jeugdzorg erg chaotisch,” zegt wet-
houder Bijman. “Veel mensen kregen niet 
de zorg die ze nodig hadden. De opdracht 
van het Rijk was: zorg dat je zichtbaar 
bent, zodat mensen je weten te vinden. 
Daar zijn we in geslaagd. In 2015 waren 
er in Koggenland 289 jeugdigen die via 
ons Zorgteam gebruik maakten van de 
jeugdzorg en inmiddels zijn dat er 529.”

Relatief betaalbaar
Terwijl het aantal cliënten fi ks toenam, 
daalde het budget. Voor de fi nanciering 
van de jeugdzorg ontving de gemeente 
Koggenland in 2019 een bedrag van 4 
miljoen. Hoe dit bedrag van het Rijk tot 
stand is gekomen, is voor Bijman ondui-
delijk. “Ondertussen doet de gemeente 
er zoveel mogelijk aan de kosten te 

“Veel mensen denken bij jeugdzorg aan ernstige problemen, maar ook kortdurende 

opvoedondersteuning valt onder de jeugdzorg.” (beeld: Adobe Stock)

drukken," zegt de wethouder. “Uit ons 
rekenkameronderzoek blijkt dat de zorg 
in Koggenland goedkoper is dan gemid-
deld in Nederland. De kwaliteit van de 
zorg is over het algemeen hoog en rela-
tief betaalbaar. Maar alsnog komen we 
veel geld tekort.”

Opvoedondersteuning
Vooral de kosten voor jongeren met com-
plexe problemen kunnen snel oplopen. 
Zo kosten de twintig duurste trajecten 
samen ongeveer 1 miljoen euro. Dat is 
23% van het totale jeugdhulpbudget.  
Maar de jeugdzorg is er niet alleen voor 
de ‘zware gevallen’, benadrukt Bijman: 
“Daar bestaan nog wel eens misverstan-
den over. Veel mensen denken bij jeugd-

zorg aan ernstige problemen, maar ook 
kortdurende opvoedondersteuning valt 
onder de jeugdzorg. In Koggenland 
maakt 9,7% van de kinderen gebruik van 
jeugdzorg. Dit is minder dan gemiddeld 
in Westfriesland en in Nederland. Onder 
de zorgplicht die wij als gemeente heb-
ben vallen bijvoorbeeld opvoedonder-
steuning, specialistische geestelijke ge-
zondheidszorg, pleegzorg en 
dyslexiezorg. Daarnaast doen we veel in 
de preventieve sfeer. Door tijdig hulp te 
bieden kunnen we grotere problemen 
voorkomen. Waarmee we uiteindelijk 
ook geld besparen.”

Reserves op
Tot dusver konden tekorten worden 
opgevangen met reserves. Nu die reserves 
op zijn zoekt de gemeente naar een andere 
oplossing. “We gaan de mogelijkheden 
onderzoeken, samen met de raad en onze 
inwoners,” zegt Bijman. “Daar zullen we 
ook het inwonerpanel bij betrekken. Op 
termijn hopen we een hogere compensatie 
van het Rijk te krijgen, maar op dit moment 
kampen we met een begrotingstekort en 
moeten we op zoek naar een oplossing.”

In overleg met de vijf sinterklaas-
comités is besloten de traditionele 
sinterklaasintochten in de gemeente 
Koggenland dit jaar niet door te 
laten gaan.

“De liefde voor het sinterklaasfeest 
deel ik met de comités en met de in-
woners van Koggenland,” zegt burge-
meester Monique Bonsen. “Ik steun 
het besluit de intochten dit jaar niet 
in de gebruikelijke vorm door te 
laten gaan. Het is erg jammer, maar 
vanwege het coronavirus is het in de 
huidige situatie een noodzakelijke 
beslissing.”

De comités Stichting Sint Nicolaas-
comité Obdam, Sinterklaas Intocht 
Ursem, Sinterklaas intocht de Goorn/
Avenhorn, Sinterklaas feest Wogmeer/ 
Hensbroek en Sinterklaasintocht 
Berkhout staan in nauw 
contact met elkaar en 
wisselen ideeën uit om 
te kijken wat nog wel 
mogelijk is binnen de 
richtlijnen van het RIVM. 
Daar waar mogelijk 
helpt de gemeente 
de comités. 

Sinterklaasintochten 
afgelast

Steeds vaker hebben criminelen het gemunt op de dure, geavanceerde apparatuur 
van boeren en loonwerkers. Uit cijfers van de grote verzekeraars blijkt dat het aantal 
diefstallen dit jaar in augustus al bijna was verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 
Ook in de regio Westfriesland neemt dit aantal snel toe.

richtlijnen van het RIVM. 

Toename diefstallen uit 
landbouwvoertuigen 

Dieven richten zich vaak op de kostbare 
navigatiesystemen in trekkers. Daarnaast 
zijn de sensoren op het land erg in trek, 
evenals de drones waarmee agrariërs hun 
land in de gaten houden. Voor boeren 
betekent de diefstal vaak een enorme 
strop. Niet alleen fi nancieel; ook de 
machine kan niet meer worden ingezet 
en de gegevens van het land zijn ze kwijt. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (het CCV) raadt boeren aan 
een goede administratie van de apparatuur 

aan te leggen en bij verdachte zaken of 
personen contact op te nemen met de 
wijkagent; dieven doen vaak een voor-
verkenning. Verder adviseert het CCV om 
Selecta DNA op de apparaten aan te 
brengen. Dit is een systeem waarbij dure 
spullen worden voorzien van een nummer 
dat met het met blote oog niet te zien is. 
Met speciale lampen licht dit wel op. Zo 
kan de politie zien wie de eigenaar is van 
de gestolen apparatuur en aantonen dát 
deze is gestolen. 

Het gebouw van Kindcentrum Avenhorn begint steeds meer zijn defi nitieve vorm te krijgen. 

Naar verwachting is het gebouw eind december wind- en waterdicht. Als alles volgens 

planning verloopt wordt de bouw volgend jaar voor de zomer afgerond. Na de zomer 

kunnen de scholen en kinderopvang gebruik maken van het splinternieuwe Kindcentrum. 



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 9 november. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 12 
november. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman 
van de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/on-
dernemen.

Collecte      
8 t/m 14 november   Het gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
15 t/m 21 november   Nationaal MS Fonds

Zorgteam Koggenland   telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam. 

Meldpunt Koggenland    telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij 
storingen aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag 
bereikbaar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggen-
land.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn   www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Zo voorkomen we 
wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak via www.koggen-
land.nl/afspraak of bel 
(0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen onderstaande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
 Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
 Woensdag  09:00 - 16:30 uur
 Donderdag  09:00 - 16:30 uur
 Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties     5 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande persoon 
in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van 
de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen 
dat de onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woonachtig is op het adres 
waar hij/zij in de BRP staat geregistreerd.
- A.F.J.M. Kunst                 Geboren 13-11-1979

Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in 
de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen 
over de verblijfplaats van bovengenoemde, zien wij ons genoodzaakt om betrokkene 
uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de 
persoon niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het 
recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, 
zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0528 plaatsen tijdelijke woonunit Dubbelspoor 7, Obdam
2020-HZ-0531 plaatsen tijdelijke woonunit Kerkebuurt 188, Berkhout
2020-HZ-0532 uitbreiden schuur Zuidermeerweg 20, Zuidermeer 
2020-HZ-0530 uitbreiden woning met erker Het Veer 26, Avenhorn
2020-HZ-0533 plaatsen carport Gemaalweg 12 a, Hensbroek
2020-HZ-0538 plaatsen van een dakkapel aan Geesterland 19, Ursem
 voorgevel
2020-HZ-0540 uitbreiden van de woning Driemond 2, Obdam
2020-HZ-0543 realiseren van een garage met  Lijster 20 te Obdam
 veranda  en aanleggen in/uitrit.     
2020-HZ-0544 gedeeltelijk vervangen van  Bruggevaart 2, Berkhout
 de beschoeiing  
2020-HZ-0547 het renoveren van het dak Dorpsstraat 122 a, Obdam
2020-HZ-0551 maken van terrasoverkapping aan  Wogmeer 4, Hensbroek
 bestaande schuur met plat dak 
2020-HZ-0553 plaatsen van een dakkapel Overtoom 18, Zuidermeer
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Concept omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0367 brandveilig gebruik maken van  Buitenroede 12/12A, 
 kindcentrum/gymzaal Avenhorn
Zienswijze: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0298 bouwen van een woning Bobeldijk 1A, Berkhout 
2020-HZ-0399 plaatsen van een Boeddha beeld Beetskoogkade 7, Oudendijk 
2020-HZ-0477 plaatsen kas op volkstuin Dobber 25, Obdam (P14) 
2020-HZ-0489 gebruiken van bouwwerken en  Grosthuizen 118 te Avenhorn  
 aansluitend terrein voor 
 woondoeleinden    
2020-HZ-0450 plaatsen dakkapel Boogfries 17, De Goorn 
2020-HZ-0439 realiseren Bed & Breakfast in Walingsdijk 91, Ursem 
 bestaande schuur
2020-HZ-0433 veranderen houten kozijnen/     Oosteinde 108A, Berkhout
 garagedeur 
2020-HZ-0419 plaatsen fietsenhok Dwingel 3, De Goorn 
2020-HZ-0538 plaatsen dakkapel aan voorgevel Geesterland 19, Ursem
2020-HZ-0507 plaatsen dakkapel aan voorgevel Het Veer 85, Avenhorn
2020-HZ-0474 plaatsen van een dakkapel Laan van Meerweijde 38, Obdam 
2020-HZ-0513 verbouwen van de woning Kerkebuurt 216 A, Berkhout  
2020-HZ-0405 vervangen van 2 bruggen en  West 85 A, Avenhorn
 aanleg 1 nieuwe brug Dorpsstraat 82 en De Scholekster
     /Langeland en De Tuinen,   
   Obdam  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten  Locatie
Schaatsseizoen 2020-2021 Schaatstocht Vijfdorpentocht  Diverse dorpen in   
    Koggenland  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D20.007638 30-9-2020 Dorpsstraat 82A en 82B, Obdam
D20.007693 1-10-2020 Vernummering Zomerdijk 13 naar   
  Zomerdijk 15, Oudendijk
D20.008262 19-10-2020 Bobeldijk 1 A, Berkhout
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Over uw buurt

Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunnen inwoners op de  
hoogte blijven van ontwikkelingen in hun wijk of buurt.

Informatie over besluiten die direct  
invloed hebben op de eigen omgeving, 
zoals vergunningen, plannen en plaat-
selijke regelgeving worden automatisch 
toegestuurd. Daarbij kunnen inwoners 
zelf instellen welke berichten zij willen 
ontvangen. ‘Over uw buurt’ bevat  
informatie van gemeente, provincie 
en waterschap.

Sinds 1 september 2019 publiceert de 
gemeente Koggenland de officiële 
kennisgevingen en bekendmakingen 
digitaal op ‘Over uw buurt’.  
Via www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunnen inwoners zich abonneren op 
de e-mailservice of de app downloaden.


