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Tijd
Locatie
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01-02-2018
19:30 – 23.10
Raadzaal (MBG06)
F. Streng
A. Reus

Aanwezig:
CDA:

P. Ligthart, A. Schouten, T. de Lange, A. Wakelkamp (vanaf A.3) E. Meester, E. van den
Bosch, C. Selders
VVD:
D. Steltenpool, A. van Langen, M. Raat, J. Stam
GB:
P. Mosch, R. Braaksma, L. Plekker, J. van IJzerloo
D66:
G. Mos, A. Kapitein, Y. Nijsingh
PvdA:
B. de Jong, D. Kuipers
PWF:
S. Zeilemaker, P. Koning
PW2010:
A. van der Geest
CU:
S. Visser
GroenLinks R. Manshanden
BAMM:
P. Groot
Afwezig:

Ö. Sahin (VVD)

College:

H. Tigges, F. Streng, H. Nederpelt

Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.
Kenmerk

Omschrijving

A

Algemeen

A.1

Opening/moment stilte
De voorzitter opent de vergadering. Mw. Wakelkamp zal later aanwezig zijn. Een
moment stilte wordt in acht genomen.

A.2

Loting volgorde stemming
Een eventueel hoofdelijke stemming start bij dhr. Nijsingh.

A.3

Vaststelling agenda
Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt B.4 verplaatst; dit onderwerp wordt
als C.6 toegevoegd.
Met inachtneming van deze wijziging, wordt de agenda vastgesteld.

A.4

Ingekomen stukken en mededelingen
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

A.5

Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 14
december 2017
Het verslag van de raadsvergadering van 14 december wordt ongewijzigd vastgesteld.

A.6

Benoeming commissielid (DOC-18-047123)(Portefeuillehouder F. Streng)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
Mw. Schouten legt de eed af.

B

HAMERSTUKKEN

B.1

Rvs Vaststellen verordening Jeugdhulp 2018 (DOC-17-040104) (Portefeuillehouder H.
Nederpelt)
Mw. Van der Geest verklaart dat zij wel voor zal stemmen maar met de opmerking
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dat er daadwerkelijk en gewetensvol voor kwaliteit wordt gekozen en dat niet de
prijs leidend is.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
B.2

Rvs Verordening tot 1e wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen
2018 (DOC-17-042099) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.3

Rvs Verzoek onttrekken aan de openbaarheid van een parkeerplaats gelegen aan Van
Houweningepark te Medemblik (DOC-17-038849) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.4

Rvs Uitbreiding agrarisch bouwvlak Cornelis Kuinweg 33 Andijk (DOC-17-039966)
(Portefeuillehouder H. Tigges)
Dit agendapunt is verschoven naar C.6.

B.5

Rvs Begrotingswijziging RUD NHN (DOC-17-042431) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Dhr. Raat verzoekt om aantekening dat zijn fractie geacht wordt te hebben
tegengestemd omdat de fractie de ICT-verantwoording onduidelijk vindt.
Mw. Visser verzoekt om aantekening dat zij geacht wordt te hebben tegengestemd
omdat zij vindt dat het ICT-plan niet goed onderbouwd is, terwijl het om veel geld
gaat.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

C

BESPREEKSTUKKEN

C.1

Rvs Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 (DOC-17-039758)
(Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het amendement “Passend en juiste prijs” (bijlage B) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- J. Stam: zal tegen stemmen, omdat het amendement – mede gehoord de
verklaringen van de wethouder – overbodig is;
- P. Groot; zal om dezelfde reden tegen stemmen;
- R. Manshanden: zal voor stemmen en benadrukt dat kwaliteit boven de prijs
gesteld moet worden;
- S. Visser: zal tegen stemmen, omdat het amendement overbodig is;
- A. van der Geest: zal voor stemmen omdat de kwaliteit van de zorg vóór de
prijs gaat;
- C. Selders: de fractie zal voor stemmen. Het gaat om duidelijkheid voor de
cliënt, de zorg staat voorop.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van
GroenLinks (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor en
BAMM (1), CU (1) en VVD (4) tegen. (totaal 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

C.2

Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Tripkouw-Oost 11 2017' (DOC-17039184) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Bij de 2e termijn van de beraadslagingen verlaat mw. Wakelkamp de vergadering,
omdat zij in (de nabijheid van) het bestemmingsplangebied woont c.q. het gebied
waar het in de motie om gaat.
Stemverklaring:
- M. Raat: de fractie zal tegen het raadsvoorstel stemmen omdat de fractie
vindt dat er een derde ontsluiting moet komen en niet wil instemmen met
een bestemmingsplan die twee ontsluitingen mogelijk maakt.
Het raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (6)
voor en VVD (4) tegen. (totaal 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen).
De motie “Onderzoek derde ontsluiting” (bijlage C) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaring:
- S. Visser: zal voor de motie stemmen omdat zij geen duidelijke antwoorden
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van de wethouder heeft gekregen. Zij gaat ervanuit dat er meer
mogelijkheden zijn die een kans moeten krijgen, dat wil zij niet blokkeren.
De motie wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1), CU (1)
en VVD (4) voor en GroenLinks (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en
CDA (6) tegen. (totaal 6 stemmen voor en 19 stemmen tegen).
C.3

Rvs Aanleg uitweg Almersdorperweg 12 in Opperdoes (DOC-17-040217)
(Portefeuillehouder H. Tigges)
Het raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor en GroenLinks (1), CU
(1) en PW2010 (1) tegen. (totaal 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen).
De motie “Vergunningverlening en handhaving aanleg uitweg/ontsluiting
Almersdorperweg” (bijlage D) wordt in stemming gebracht.
De motie wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van CU (1) en
GroenLinks (1) voor en BAMM (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3),
GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 2 stemmen voor en 24 stemmen tegen).

C.4

Rvs Zienswijze de Weelen (DOC-17-031630) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Bij de beraadslagingen zegt de portefeuillehouder toe dat hij bereid is om contact te
zoeken met Hollands Noorderkwartier (over de weg en het parkeren) en het
Recreatieschap (doorvaarbaarheid en aanlegfaciliteiten). Hij wijst erop dat het
Recreatieschap geen officieel adviesorgaan is.
Het amendement “Mogelijk maken De Weelen” (bijlage E) wordt in stemming
gebracht.
Stemverklaringen:
- E. Meester: zal voor stemmen, hoewel hij vindt dat het betoog van dhr.
Mosch hout snijdt. Hij stapt over van “nee, tenzij” naar “ja, mits”;
- R. Manshanden: zal voor stemmen in verband met de toezegging van de
wethouder. Zij heeft er vertrouwen in dat de aandachtspunten m.b.t.
doorvaarbaarheid en aanlegfaciliteiten meegenomen worden in de
uitvoering;
- J. Stam: zal voor stemmen omdat hij het initiatief van de ondernemer
ondersteunt, hij vindt dat het een verrijking van het gebied is en doet niet
mee aan het doemdenken van Gemeentebelangen;
- G. Mos: stemverklaring confom dhr. Meester.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3) en CDA (7) voor en PW2010
(1), PWF (2) en GB (4) tegen. (totaal 19 stemmen voor en 7 stemmen tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- S. Zeilemaker: zal tegen stemmen. Uit de woorden van de wethouder heeft
dhr. Zeilemaker begrepen dat het voorstel eigenlijk wordt ingetrokken, dat
vindt hij zeer bijzonder. Nu het amendement is aangenomen, stemt hij
tegen.
- A. van der Geest: conform dhr. Zeilemaker.
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de
stemmen van BAMM (1), GroenLinks (1), CU (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3) en CDA (7)
voor en PW2010 (1), PWF (2) en GB (4) tegen. (totaal 19 stemmen voor en 7 stemmen
tegen).

C.5

Rvs Uitvoeringsplan parkeren Medemblik (DOC-17-038538) (Portefeuillehouder H.
Tigges)
Bij de beraadslagingen zegt de portefeuillehouder het volgende toe: de prioriteit ligt
bij het uitvoeren van het parkeeronderzoek. Als dat bekend wordt en integraal
overleg over de herinrichting van de binnenstad plaatsvindt, zullen alle inwoners en
belanghebbenden daarbij betrokken worden.
Het amendement “Opties met en zonder MAZ onderzoeken” (bijlage H) wordt
gewijzigd.
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Het amendement “MAZ-plan en parkeren centrum Medemblik” (bijlage F) wordt in
stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- P. Groot: zal voor stemmen omdat het amendement naar zijn mening
overeenkomt met wat de bewoners willen.
- D. Kuipers: de fractie tegen stemmen omdat hetgeen in het amendement
staat al is toegezegd door de wethouder.
Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1)
en PWF (2) voor en GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3),
GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 3 stemmen voor en 23 stemmen tegen).
Het amendement “Uitgangspunten parkeren centrum Medemblik” (bijlage G) wordt in
stemming gebracht. Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de
stemmen van BAMM (1), PW2010 (1) en PWF (2) voor en GroenLinks (1), CU (1), VVD
(4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 4 stemmen voor en 22
stemmen tegen).
Het gewijzigde amendement “Opties met en zonder MAZ onderzoeken” (bijlage H)
wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- T. de Lange: zal tegen stemmen, omdat hij nog niet kan verwerken wat de
mutatie betekent;
- D. Kuipers: de fractie zal voor stemmen in verband met de wijziging;
- M. Raat: de fractie zal voor stemmen omdat hiermee beoogd is om alle
scenario’s goed uit te werken, niet om te stoppen met MAZ. De wijziging in
het amendement maakt dit extra duidelijk.
Het gewijzigde amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen
van BAMM (1), CU (1), VVD (4), PvdA (2), GB (4) en CDA (C. Selders, E. v.d. Bosch, A.
Wakelkamp, A. Schouten en P. Ligthart: 5) voor en GroenLinks (1), PW2010 (1), PWF
(2), D66 (3) en CDA (T. de Lange en E. Meester: 2) tegen. (totaal 17 stemmen voor en
9 stemmen tegen).
Het amendement “Geen parkeergarage op de locatie van het busstation” (bijlage I)
wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen
met de stemmen van CU (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor en
BAMM (1), GroenLinks (1), PW2010 (1) en PWF (2) tegen. (totaal 21 stemmen voor en
5 stemmen tegen).
Het amendement “Parkeren Pekelharinghaven” (bijlage J) wordt in stemming
gebracht. Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van
BAMM (1), CU (1), PW2010 (1), VVD (4) en PvdA (2) voor en GroenLinks (1), PWF (2),
D66 (3), GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen).
Het amendement “Betaald parkeren” (bijlage K) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- J. van IJzerloo: zal tegen stemmen omdat hetgeen in het amendement staat
niet mag gelden voor parkeergarages die nog aangelegd moeten worden;
- S. Visser: zal tegen stemmen. Zij is tegen betaald parkeren maar dit is te
snel, op het verkeerde tijdstip en zonder dat het onderzoek heeft
plaatsgevonden.
- P. Groot: conform J. van IJzerloo.
- A. van der Geest: conform S. Visser.
- C. Selders: conform S. Visser.
Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van VVD (4) en
GB (L. Plekker, R. Braaksma en P. Mosch: 3) voor en BAMM (1), GroenLinks (1), CU
(1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (J. van IJzerloo: 1) en CDA (7) tegen.
(totaal 7 stemmen voor en 19 stemmen tegen).
Het amendement “Herinrichten binnenstad” (bijlage L) wordt in stemming gebracht.
Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van VVD (4)
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voor en BAMM (1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB
(4) en CDA (7) tegen. (totaal 4 stemmen voor en 22 stemmen tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- P. Groot: zal voor stemmen omdat onderzoek nodig is. Wel moet er niet meer
onderzocht worden dan nodig is.
- S. Zeilemaker: de fractie zal tegen stemmen omdat het voorstel ertoe leidt
dat de heilloze weg van parkeergarages wordt ingeslagen, dat zal tot niets
leiden, zeker voor de stadhuislocatie. De kosten die hiermee gemoeid zullen
zijn (5 a 10 mln.) zijn onverantwoord.
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de
stemmen van BAMM (1), CU (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor en
GroenLinks (1), PW2010 (1) en PWF (2) tegen. (totaal 22 stemmen voor en 4 stemmen
tegen).
De motie “Buitendijks parkeren aan de Zuiderdijkweg” (bijlage M) wordt in stemming
gebracht.
Stemverklaring:
- S. Zeilemaker: de fractie zal tegen stemmen omdat de wethouder hetgeen in
de motie staat heeft toegezegd.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM (1),
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1) VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor
en PWF (2) tegen. (totaal 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen).

C.6

Rvs Uitbreiding agrarisch bouwvlak Cornelis Kuinweg 33 Andijk (DOC-17-039966)
(Portefeuillehouder H. Tigges)
Het amendement “Hetzelfde beleid in dezelfde polder” wordt in stemming gebracht.
Stemverklaring:
- S. Zeilemaker: de fractie zal voor stemmen omdat er dan misschien nog iets
te redden valt voor de polder. Hij vindt het ongewenst dat de remmen
losgaan en dat straks zo goed als alles kan in de polder.
Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2) en GB (4) voor en BAMM (1),
VVD (4), D66 (3) en CDA (7) tegen. (totaal 11 stemmen voor en 15 stemmen tegen).
Het raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), VVD (4), D66 (3) en CDA (7) voor en GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2),
PvdA (2) en GB (4) tegen. (totaal 15 stemmen voor en 11 stemmen tegen).

D

ALGEMEEN

D.1

Begrotingswijzigingen (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De voorzitter stelt voor om de vergadering te sluiten gezien het tijdstip (na 23.00
uur) en om de moties Vreemd aan de orde van de dag in de volgende vergadering (22
februari) te behandelen.
Mw. Van Langen doet een ordevoorstel om de motie Vreemd aan de orde van de dag
“Voorbereiden bestemmingsplanwijziging en evaluatie beleid arbeidsmigranten”
(bijlage N) nog wel te behandelen, om de ondernemers spoedig duidelijkheid te
kunnen geven. Dit voorstel wordt in stemming gebracht.
Het voorstel wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1), VVD
(4), GB (L. Plekker en R. Braaksma: 2) en CDA (C. Selders, E. v.d. Bosch, E. Meester,
T. de Lange en A. Schouten: 5) voor en GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2),
PvdA (2), D66 (3), GB (P. Mosch en J. van IJzerloo: 2) en CDA (A. Wakelkamp en P.
Ligthart) tegen. (totaal 12 stemmen voor en 14 stemmen tegen).

D.2

Moties Vreemd aan de orde van de dag
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de raadsvergadering van 22 februari 2018.
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D.3

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van de raad van 22 februari 2018.
……………………

…………………………

griffier

voorzitter

