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Tijd
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Raadzaal (MBG06)
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A. Reus

Aanwezig:
VVD:
CDA:
GB:
PWF:
D66:
PvdA:
GroenLinks
PW2010:
CU:
BAMM:

T. Berlijn, M. Raat, J. de Vries, T. Beerepoot, J. Stam, D. Steltenpool
P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Commandeur, S. Schouten, C. Selders
R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker, R. Braaksma, P. Mosch
P. Koning (v.a. A.3), S. Zeilemaker
Y. Nijsingh, G. Mos
B. de Jong, T. Beuker (v.a. A.5)
R. Manshanden
A. van der Geest
-A. Meester

Afwezig:

S. Visser, M. Weeber (t/m A.2)

College:
F. Streng, H. Nederpelt, D. Kuipers, J. Fit en A. van Langen
Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.
Ag.pt.

Onderwerp

A

ALGEMEEN

A.1

Opening/moment stilte
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Een moment stilte wordt
in acht genomen.

A.2

Onderzoek geloofsbrieven en toelating vervangend raadslid P. Koning (fractie
PWF)
Op aanwijzing van de voorzitter stelt de raad een commissie onderzoek
geloofsbrieven in, bestaande uit dhrn. Stam, Nijsingh en mw. Selders.
Dhr. Nijsingh meldt als woordvoerder van de commissie onderzoek geloofsbrieven dat
de documenten en informatie die door het benoemde raadslid P. Koning in handen
van de commissie zijn gesteld, onderzocht zijn en in orde zijn bevonden. Gebleken is
dat hij aan alle in de wet en het reglement gestelde eisen voldoet.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
de heer P. Koning toe te laten als lid van de gemeenteraad, ter vervanging van mw.
Weeber.
Dhr. Koning legt de belofte en verklaring af. Dhr. Koning neemt zijn plaats in aan de
raadstafel.

A.3

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

A.4

Vaststelling agenda
Op voorstel van:
- mw. Manshanden wordt agendapunt C.3 als hamerstuk behandeld, omdat
GroenLinks ervan heeft afgezien om een moties of amendement in te dienen. Het
onderwerp wordt verplaatst naar B.6.
- de voorzitter wordt de tijd voor agendapunt D.2 uitgebreid met 25 minuten.
De agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.
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A.5

Ingekomen stukken en mededelingen
De raad stemt in met de volgende wijzigingsvoorstellen:
Nrs.
Afzender
Onderwerp
692
Viscollege De Vier
visverbod
Noorderkoggen

662
679

Bestuur Radboud
Inline-Skating
Dorpsraad Nibbixwoud

680

VNG

684

O. Koenis en M. van
Rooijen, Martinuscollege

Project plan noodkantine
Westrand
Goedkoop bouwen voor
huurders en starters
Beleids op uitvoeringsregeling WMO ministeriële regeling voor hulp
uit het sociaal netwerk
(betaald uit een PGB)
Uitkomst onderzoek naar
het alcohol en drugsgebruik onder jongeren
rond de omgeving
Grootebroek
Jeugdzorg

Naar
- II handhaven maar
ook reactie op
vervolgbrief inz.
ontheffing wordt
aan raad verstrekt.
- VVD kondigt
vervolg in cie. aan
II
II
II (vraag: komt dit
terug in de beleidsregels?)
II (vraag: komt dit
terug in het lokale
preventieve plan)

697+
bezorgde ouders
II (vraag: is er gere700
ageerd?)
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de lijst van ingekomen stukken
vastgesteld.
A.6

Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 6
december 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

B

HAMERSTUKKEN

B.1

Rvs Vaststelling bestemmingsplan Gedeputeerde Laanweg Andijk (DOC-18101987) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
1. het bestemmingsplan ‘Gedeputeerde Laanweg, Andijk' vast te stellen, zoals dat
wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar gesteld
(NL.IMRO.0420.BPgedeputlaanweg-VA01);
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

B.2

Rvs Herbenoeming lid van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (DOC-18117392)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
de heer drs. E. Westphal te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie
Medemblik-Opmeer voor een periode van vier jaar.
Dhr. Westphal legt de belofte en verklaring af.

B.3

Rvs Gedragscode publiceren van persoonsgegevens gemeente Medemblik (DOC-18103652) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
de Gedragscode publiceren van persoonsgegevens gemeente Medemblik vast te
stellen.

B.4

Rvs Beleidsregels onderwijshuisvesting (DOC-18-109028) (Portefeuillehouder J.
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Fit)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
In te stemmen met de beleidsregel:
a. Kleine Scholen 2018’;
b. Voorziening voor de Renovatie van Schoolgebouwen 2018.
B.5

Rvs Uitbreiding zorgboerderij De Tulp (DOC-18-068359)(Portefeuillehouder: A.
van Langen)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoeken om aantekening:
 T. Beuker: de fractie is blij dat dit bestemmingsplan in behandeling wordt
genomen. De fractie heeft zich hier lange tijd voor ingespannen. De fractie
stemt voor.
 E. v.d. Bosch: de fractie is ook blij met het voorstel om de bestemming naar
een maatschappelijke zorgboerderij te wijzigen, al moet nog blijken wat de
uitvoerbaarheid is. De fractie vindt dat er doorgepakt moet worden op de
ingeslagen weg en vindt het belangrijk dat betrokkenen met elkaar in
gesprek blijven.
De raad besluit:
1. De huidige bestemming van de in gebruik zijnde grond/bebouwing voor de
dagopvang te wijzigen in “Maatschappelijk – Zorgboerderij”, zodra voorafgaand
hieraan met initiatiefnemer een overeenkomst is gesloten betreffende de vergoeding
van de kosten van de procedure en het afdekken van het risico op planschade;
2. De bij dit besluit behorende kaderstellende startnotitie de Tulp vast te stellen en
de bestemmingsplanprocedure voor uitbreiding te starten zodra aan de kaders is
voldaan.

B.6

Rvs Aanpassing beleid grootschalige agrarische bedrijven (DOC-18-102190)
(Portefeuillehouder A. van Langen)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoeken om aantekening:
 R. Manshanden: stemt voor, maar plaatst de kanttekening dat er wellicht
teveel slagen om de arm worden gehouden t.b.v. maatwerk; de fractie hoopt
dat dat niet gebruikt/misbruikt gaat worden wat ten koste kan gaan van de
openheid van het landschap; dit kan tot verrommeling leiden.
 J. de Vries: de fractie stemt tegen. Dit is weliswaar een goede uitwerking van
een eerder raadsbesluit echter de fractie stemde destijds tegen dit besluit.
De fractie blijft principieel tegen.
 A. van der Geest: de fractie vindt het terecht dat dit raadsbesluit wordt
uitgevoerd en onderschrijft mw. Manshanden inbracht. De fractie stemt voor.
De raad besluit:
1. Het omlijnde gebied uit bijlage 1 (DOC-18-103442) aan te wijzen als gebied waar
ruimte is voor agrarische grondgebonden bouwvlakken boven de 2 hectare met dien
verstande dat de noordgrens van het gebied voor grootschalige ontwikkelingen
zodanig wordt gelegd dat de openheid achter de woonlinten, als dragende structuur
zoveel mogelijk behouden blijft. Dit door in het Grootslag bij Andijk en bij
Wervershoof de grens van de eventueel te vergroten agrarische bouwvlakken 200 m.
van de lint/woonbebouwing af te leggen;
2. De Handreiking Ruimtelijke inpassing - Bollenbroeierij het Grootslag uit bijlage 2
(DOC-18-103443) als uitgangspunt te nemen bij de landschappelijk inpassing van de
ontwikkelingen;
3. De ‘Regeling voor agrarische bedrijfsuitbreidingen met bedrijfsbebouwing >4ha’ in
bijlage 3 (DOC-18-103444) toe te passen bij agrarische bedrijven die het bouwvlak
uitbreiden tot boven de 4 hectare;
4. Bij verzoeken van agrarische bedrijven buiten polder Het Grootslag, om een
dergelijke uitbreiding van hun bouwvlak, het verzoek aan de raad wordt voorgelegd
waarbij naast de ruimtelijke inpassing ook de (on)mogelijkheid van
bedrijfsverplaatsing zal worden meegenomen in de definitieve beoordeling van de
aanvraag.
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C

BESPREEKSTUKKEN

C.1

Rvs Onderzoeksrapport RKC “Doelmatigheid afvalstoffenheffing in de
KOMSED”(DOC-18-116280)
Het amendement “Tarief afvalstoffenheffing Medemblik verlaagd en verantwoord
(/Een nieuw beleid voor het omgaan met afval/grondstoffen)” (bijlage A) wordt
ingediend en vervolgens gewijzigd.
De motie “Afschrijving Oranje bakken schrappen ten gunste van de inwoners”
(bijlage B) wordt ingediend en vervolgens gewijzigd.
Het gewijzigde amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen
van CDA (6), PWF (2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GroenLinks (1), D66 (2), GB
(5) en VVD (6) voor (totaal 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
1. De conclusies van de RKC, genoemd in het rapport “Doelmatigheid
afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en
Drechterland”, te onderschrijven;
2. De aanbevelingen van de RKC over te nemen;
3. Het college op te dragen te bevorderen dat voor het jaar 2019 het aandeel van de
HVC-kosten in het tarief van de afvalstoffenheffing in Medemblik niet substantieel
hoger is dan het gemiddelde van de HVC-gemeenten buiten het CAW-gebied;
4. Het college op te dragen alvorens een nieuwe DVO wordt bepaald helderheid te
verkrijgen over de rechtmatigheid van de opbouw van de door HVC in rekening
gebrachte kosten in relatie tot het beginsel van kostendekkendheid;
5. Het college op te dragen uiterlijk 1 september 2019 met een kaderstellende nota
te komen waarin (in ieder geval) opgenomen visies op:
- een gemeentelijk beleid ten aanzien van het omgaan met afval/grondstoffen,
waaronder mogelijke invoering van diftar;
- de toekomst van het CAW vanuit Medemblik gezien;
- de regionale verevening met betrekking tot de kwijtschelding binnen het CAWgebied;
- een strategische richting op weg naar een circulaire economie.
De gewijzigde motie “Afschrijving Oranje bakken schrappen ten gunste van de
inwoners” (bijlage B) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaring:
 Dhr. Zeilemaker: de fractie zal voor de motie stemmen. Tekstueel is de
fractie het niet helemaal eens met de motie maar de woorden van dhr.
Steltenpool benadrukten dat het om de strekking gaat. De bedoeling is helder
voor de wethouder.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van PWF (2), PW2010
(1), BAMM (1), GroenLinks (1), D66 (2), GB (5) en VVD (6) voor en CDA (6) en PvdA (2)
tegen (totaal 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

C.2

Rvs Integraal Handhavings- en Veiligheidsplan Medemblik 2019 - 2022 (DOC-18114015)(Portefeuillehouder: F. Streng)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
1. Het Integraal Handhavings- en Veiligheidsplan Medemblik 2019- 2022 vast te
stellen.
De motie “Uitbreiding capaciteit voor handhavingstaken” (bijlage C) wordt in
stemming gebracht.
Stemverklaring
 Y. Nijsingh: zal tegen de motie stemmen. Er zijn regelmatig signalen dat het
piept en kraakt in de organisatie. Om nu voor één afdeling 3 ton uit te
trekken vindt hij niet integraal.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van CDA (6), PWF
(2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GB (5) en VVD (6) voor en GroenLinks (1) en D66
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(2) tegen (totaal 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen).
De motie “Veiligheid handhavers en toezichthouders” (bijlage D) wordt in stemming
gebracht.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van CDA (6), PWF
(2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GroenLinks (1), GB (5) en VVD (6) voor en D66
(2) tegen (totaal 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen).
De motie “Terugkoppeling handhavings- en veiligheidsplan aan de gemeenteraad”
(bijlage E) wordt zonder stemming aangenomen.
De motie “Handhaving van natuurlijk en Milieu inzichtelijk voor Medemblik” (bijlage
F) wordt ingediend en gewijzigd. Op verzoek van R. Manshanden wordt de motie
verder behandeld onder pt. D.2.
C.3

Rvs Aanpassing beleid grootschalige agrarische bedrijven (DOC-18-102190)
(Portefeuillehouder A. van Langen)
Dit onderwerp is verplaatst naar B.6.

C.4

Rvs Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 (DOC-18-111287) (Portefeuillehouder:
D. Kuipers)
Het amendement “Pleegzorg en Sociaal domein” (bijlage G) wordt ingediend en
gewijzigd.
Tijdens de beraadslagingen wordt de motie “Ouderenbeleid” (bijlage H) ingetrokken
en vervangen door een mondeling amendement.
Het gewijzigde amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen
van CDA (6), PWF (2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GroenLinks (1), D66 (2), GB
(5) en VVD (6) voor (totaal 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen).
Het mondelinge amendement luidt als volgt: het ontwerp-besluit wordt aangevuld
met: “met dien verstande dat naast jongerenwerk ook ouderenwerk wordt
opgenomen in het beleidsplan Sociaal Domein”.
Het mondelinge amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen
van CDA (6), PWF (2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GroenLinks (1) en VVD (5: M.
Raat, J. de Vries, T. Beerepoot, J. Stam en D. Steltenpool) voor en D66 (2), GB (5) en
VVD (1: T. Berlijn) tegen (totaal 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
Vast te stellen het beleidsplan voor het sociaal domein ‘Samenwerken om elkaar te
versterken’ voor de periode 2019-2022,
 met in achtneming van de volgende aanvulling op de tabel (pagina 15):
Speerpunten
We streven ernaar dat alle jeugdigen
opgroeien en zich ontwikkelen binnen
een stimulerende, veilige en stabiele
gezinsomgeving. Indien nodig is dit
binnen een pleeggezin.


C.5

Beoogd resultaat
Voldoende gezinsvervangende
plekken/pleeggezinnen en voldoende
middelen om dit te realiseren en te
ondersteunen

met dien verstande dat naast jongerenwerk ook ouderenwerk wordt
opgenomen in het beleidsplan Sociaal Domein.

Rvs Actualisatie plan renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden (DOC18-071843) (Portefeuillehouder: J. Fit)
De motie “Kunstgras met kurk” (bijlage I) wordt ingediend en vervolgens gewijzigd.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
het geactualiseerde plan renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden vast te
stellen.
De gewijzigde motie “Kunstgras met kurk” (bijlage I) wordt in stemming gebracht.
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Stemverklaring:
 E. Meester: zal voor de motie stemmen omdat hij – gezien de toevoeging niet tegen kan zijn.
De gewijzigde motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van CDA
(6), PWF (2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GroenLinks (1) en VVD (3: T.
Beerepoot, J. Stam en D. Steltenpool) voor en D66 (2), GB (5) en VVD (3: T. Berlijn,
M. Raat, J. de Vries) tegen (totaal 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen).
D

ALGEMEEN

D.1

Begrotingswijzigingen
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
de 1e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen.

D.2

Moties Vreemd aan de orde van de dag
De motie “Keuze uit wonen en energieopslag voor Rainbow Colors” (bijlage J) wordt
in stemming gebracht.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van CDA (6), BAMM
(1), D66 (2) en VVD (6) voor en PWF (2), PvdA (2), PW2010 (1), GroenLinks (1) en GB
(5) tegen (totaal 15 stemmen voor en 11 stemmen tegen).
De motie “RegenboogRegio” (bijlage K) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
 R. Braaksma zal tegen stemmen omdat al veel aan dit onderwerp wordt
gedaan in de regio.
 D. Steltenpool zal voor stemmen en verwijst naar de woorden van M. Raat
tijdens de beraadslagingen.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van CDA (6), PWF
(2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), GroenLinks (1), D66 (2), GB (4: R. Paarlberg, G.
Gringhuis, L. Plekker en P. Mosch) en VVD (6) voor en GB (1: R. Braaksma) tegen
(totaal 25 stemmen voor en 1 stem tegen).
De motie “Activiteiten tegen Eenzaamheid” (bijlage L) wordt gewijzigd en vervolgens
ingetrokken door de indiener.
De motie “Verzoek aan Rabobank i.v.m. misstanden in de palmoliesector” (bijlage M)
wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
 A. van der Geest: zal voor de motie stemmen; het onderwerp is te belangrijk
om tegen te stemmen, dit onderwerp mag de aandacht hebben.
 S. Zeilemaker: de fractie zal voor stemmen omdat de fractie denkt dat dit
een belangrijk signaal is dat de gemeente best mag afgeven.
De motie wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van CDA (5: E.
Meester, E. v.d. Bosch, P. Ligthart, C. Selders, S. Schouten), PWF (2), PW2010 (1),
BAMM (1), GroenLinks (1) en D66 (2) voor en CDA (1: S. Commandeur), PvdA (2), GB
(5) en VVD (6) tegen (totaal 12 stemmen voor en 14 stemmen tegen).
Voor de motie “Zienswijze Lelystad Airport” (bijlage N) vinden geen beraadslagingen
plaats maar wordt volstaan met stemverklaringen.
 G. Mos: de fractie is wel voorstander van één zienswijze voor de hele regio,
niet van een afzonderlijke toevoeging vanuit Medemblik. Wellicht is een
toevoeging in de regionale reactie nog mogelijk.
 R. Paarlberg: (spreekt namens zichzelf) is tegen de motie en de zienswijze
die daarbij is gevoegd. Die strookt z.i. niet met de werkelijkheid.
 J. de Vries: de fractie vindt de regionale zienswijze voldoende. Er is geen
behoefte aan een toevoeging vanuit Medemblik.
 R. Manshanden: vindt dat de bevolking geen recht wordt gedaan. Er komen
wellicht laagvliegroutes over Twisk en Andijk.
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L. Plekker: de fractie zal verdeeld stemmen. Hij vindt het goed dat de raad
in meerderheid zijn geluid laat horen. Er is een grote weerstand tegen de
plannen in Lelystad, een regionale reactie heeft de steun. Een deel van de
fractie wil echter een aanscherping vanuit Medemblik.
 C. Selders: de motie is laat ingediend. Zij gaat af op de woorden van de
portefeuillehouder en zal de motie niet steunen.
 A. van der Geest: zal voor de motie stemmen. Zij vindt het belangrijk dat de
vliegprijzen stijgen.
 B. de Jong: de fractie zal tegen stemmen om dezelfde reden als mw. Selders.
 S. Zeilemaker: zal voor stemmen. De fractie begrijpt niet waarom het
voorstel – om 7 februari een extra raadsvergadering in te lassen voor dit
onderwerp – het niet heeft gehaald.
 A. Meester: de fractie zal voor stemmen, het onderwerp is te belangrijk.
 G. Mos: sluit zich aan bij de motivatie van mw. Selders.
F. Streng zegt n.a.v. de stemverklaring van R. Manshanden toe dat hij de bewoners
van Twisk zal uitnodigen voor een overleg; R. Manshanden verzoekt om ook de
dorpsraad van Andijk daarbij uit te nodigen.
De motie wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van PWF (2), PW2010
(1), BAMM (1), GroenLinks (1) en GB (2: L. Plekker en P. Mosch) voor en CDA (6), PvdA
(2), D66 (2) GB (3: R. Paarlberg, G. Gringhuis en R. Braaksma) en VVD (6) tegen
(totaal 7 stemmen voor en 19 stemmen tegen).
De gewijzigde motie “Handhaving van natuurlijk en Milieu inzichtelijk voor
Medemblik” (bijlage F) wordt in de volgende raadsvergadering behandeld als motie
Vreemd aan de orde van de dag.
D.3

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2019

…………………………..

…………………………….

griffier

voorzitter
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