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677

26-1-2017

Raad

Nieuwe plannen Zevenhuis wijziging
bestemmingsplan

Was ingekomen stuk 1296. College is om advies gevraagd

Cie Ruimte

25-2-2017

A. van Langen 20/02/17: College van Hoorn neemt naar verwachting Aanhouden
medio maart een besluit m.b.t. eerder voorgenomen
wijzigingen. Verwacht bespreking standpunt
Medemblik in april in cie. Ruimte. 1/4/2017: Nog
geen besluit van college Hoorn. 1/5/17: Navraag leert
dat het onderwerp wordt geagendeerd voor
behandeling door het college van Hoorn medio juni'17.
17/07/17: In afwachting van besluitvorming. College
Hoorn neemt tussenstap en vraagt in september
standpunt aan raadsbrede commissie over de
voorgestelde wijzigingen. 23/11/17: de wethouder
geeft tijdens de vergadering aan dat de reactie van de
provincie wordt afgewacht. 04/01/18: In sept.2017
heeft de raadscommissie van de gemeente Hoorn
ingestemd met de voorgestelde wijzigingen (oa 20
meter hoog en uitbreiding functies naar logistiek,
distributie en transport). Provincie geeft aan dat
wijzigingen ladderplichtig zijn, dus Hoorn moet
behoefte, nut en noodzaak aantonen. In afwachting
van verdere initiatieven van Hoorn. 15/3/18: Hoorn
ziet voorlopig af van een totale
bestemmingsplanherziening. Wenst wel gebruik te
maken van haar wijzigingsbevoegdheid het zgn.
üilengebied" te wijzigen in "bedrijventerrein en
groen". Informatiennota hierover volgt eind maart/
begin april 2018. Vervolg volgende vak
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vervolg 677

vervolg 677

Cie Ruimte

Dat hij de uitkomsten van de gesprekken met het
Hoogheemraadschap over waterbeheer en de
cultuurhistorische waarde van water en waterpatronen zal
toesturen aan de commissie.

Cie Ruimte

cie. Ruimte Begroting 2018
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30/05/18: Gemeente Hoorn heeft de wijziging
opgeschort. Zij moet eerst nut en noodzaak aantonen
aangezien de wijziging - door de beoogde verhoging
naar 20 meter en een uitbreiding van het grondgebied leidt tot vergroting van het aanbod aan
bedrijventerreinen. Regionaal wordt juist ingezet op
het neerwaarts bijstellen van het aanbod gelet op het
berekende overschot aan bedrijventerreinen.
25/7/18: Gemeente Hoorn geeft aan dat zij pas in het
najaar verder gaat met een mogelijke wijziging van
plan Zevenhuis.
24/9/18: In afwachting van initiatief tot wijziging
gemeente Hoorn.
23/1/19: Actuele behoefteraming regio aan
bedrijventerreinen in kwantiteit en kwaliteit wordt
besproken in februari in de VVRE. Uitkomst zal mede
bepalend zijn voor de richting die Hoorn op gaat.
18/02/19: Nog geen nieuws vanuit Hoorn.

25-2-2019

A. van Langen 5/2/18: zodra deze bekend zijn sturen wij u deze toe. Afvoeren
25/04/18: Gesprek met HHNK vindt in mei plaats. Over
de uitkomst wordt u geinformeerd.
31/05/18: Het overleg met het HHNK is uitgesteld naar
juni
09/08/18: overleg heeft plaatsgevonden, HHNK zoekt
intern naar de gevraagde gegevens.
06/12/18: Gegevens van HHNK ontvangen, met
Informatie Raad ontvangt u deze in januari/februari
27/02/19: Met DOC-19-126117 'Bescherming
kavelpatronen en slootstructuren' afgehandeld.
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734

23-11-17

Cie. Ruimte Vaststelling kaderstellende notitie
Abbekerk

742

9-11-17
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Riviercruiseschepen

Omschrijving
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De wethouder zegt toe:
- In de planuitwerking wordt ecologie als thema
meegenomen;
- Ontsluiting en parkeren (o.a. voor bezoekers van
uitvaarten) wordt meegenomen in de planuitwerking;
- Er worden goede contacten onderhouden met de
schietvereniging.

Cie Ruimte

30-8-2018

A. van Langen 04/01/18: In het voorontwerp bestemmingsplan
Aanhouden
worden deze punten nader uitgewerkt. De raad wordt
hierover met een informatienota geinformeerd. Met
de schietvereniging woren goede contacten
onderhouden. Bestuur schietvereninging neemt deel
aan klankbordgroep.
12/04/18: 734: De RUD voert bodemonderzoeken uit
op de locatie gemeentewerf / ijsbaan te
Abbekerk. Wij informeren u over de resultaten als
deze bekend zijn.
14/06/18: De wethouder zegt toe dat ze er schriftelijk
op terug komt.
16/8/18: In concept-voorontwerp bestemmingsplan
hebben we genoemde punten verwerkt. Zodra er
duidelijkheid is over het dorpshuis wordt
bestemmingsplan gepubliceerd.

6-5-2019

H. Nederpelt

30-8-2018

A. van Langen 06/11/17: Er is nog geen akkoord.
29/12/17: Er is nog geen akkoord.
5/2/18: Er is nog geen akkoord
15/3/18: Er is nog geen akkoord
25/04/18: Er is nog geen akkoord
31/05/18: er is nog geen akkoord.
09/08/18: concept intentieovereenkomst is gereed
27/09/18: Er heeft overleg met de eigenaar
plaatsgevonden.
06/12/18: Besproken in comm. Ruimte van 15
november. er is overleg met advocaat van eigenaar.
30/01/19: Separaat wordt een plan voor verbetering
verkeersveiligheid opgesteld

het college gaat onderzoek doen naar de ambities m.b.t. de
Cie Ruimte
riviercruises en zal met inwoners en ondernemers in gesprek
gaan over deze evt. ambities.
09-07-2018: DOC-18-075669: Wij zien Stadshavens
Medemblik BV als de meest voor de hand liggende partij om
samen met de
ondernemers, professionals uit de riviercruisemarkt en de
gemeente een uitvoeringsprogramma voor de
ontwikkeling van de riviercruise te ontwikkelen. De
voorkeursrichting is het vertrekpunt voor het
uitvoeringsprogramma. Stadshavens heeft aangegeven
hiertoe bereid te zijn.
Wij verwachten u het uitvoeringsprogramma in tweede
kwartaal van 2019 ter kennisname aan te bieden door
middel van een raadsinformatie nota.

746/7 9-11-17
19

Cie. BenM/ Ontsluiting W.c. Zwaagdijk Oost
Raad

719: Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost: de raad wordt direct
Cie Ruimte
geïnformeerd als er een akkoord is met de exploitant om de
onveilige verkeerssituatie op de lossen (hopelijk eind 2017)
746: Het college zal een voorstel leveren nadat met de
eigenaar financiële afspraken zijn gemaakt over de ontsluiting
en waarin subsidie van de provincie voor een fietspad is
opgenomen. Uitgangspunt is dat de bijdrage van de
gemeente zo laag mogelijk is.
cie Ruimte 15-11-2018:- De raad te informeren over de
resultaten van het onderzoek naar de juridische
mogelijkheden om in te zetten als er niet tot een
overeenkomst met de heer Entius kan worden gekomen.
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21/12/2017: Het onderzoek wordt in Q1 2018
opgeleverd. 01/02/18: Onderzoek heeft door externe
omstandigheden enige vertraging opgelopen.
Oplevering Q2 2018.
31-05/2018: Oplevering in juli en daarmee begin Q3.
06/08/18: Afgehandeld,Informatienota (DOC-18075669) 17 juli aan de raad verzonden.
18/10/18: conform advies griffie. We bieden in Q2
2019 een informatienota aan aan de raad.
3/12/18: Volgens planning
24/1/2019: Volgens planning
19/2/2019: Volgens planning

Advies griffie

Aanhouden

Aanhouden
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Perceel Balkweiterhoek 67a Zwaagdijk- M.b.t. perceel Balkweiterhoek 67a Zwaagdijk-West zegt de
West
wethouder toe dat de gemeente in gesprek is met de
provincie over dit perceel en wordt betrokken bij het proces.
De provincie onderzoekt de opties m.b.t. dit perceel en
verricht taxaties. De wethouder zegt toe dat de raad (via de
actieve informatie of via een informatienota) op de hoogte
wordt gehouden. Daarbij zal ook antwoord gegeven worden
op de volgende vragen:
- Wanneer is een woonbestemming gegeven aan het huis?
(is er geen sprake van een agrarische bestemming?)
- Kan er sprake van zijn dat het perceel gebruikt wordt voor
een verlenging van Zevenhuis?

Cie Ruimte

25-2-2019

A. van Langen 15/03/18: Er is nog geen planning afgegeven door de Aanhouden
provincie. Wij informeren u zodra er nieuws is.
18/04/18: De provincie heeft nog geen planning
gegeven. Wij informeren u zodra er nieuws is.
29/05/18: 15 mei heeft de provincie aangegeven dat
zij nog niet verder is in de besluitvorming over het
perceel.
01/08/18: De provincie is nog niet verder in de
besluitvorming.
27/09/18: De provincie is nog niet verder in de
besluitvorming.
22/10/18: De provincie is nog niet verder in de
besluitvorming.
04/12/18:
20 november vond een ambtelijk overleg plaats tussen
de gemeente en de provincie over de nieuwe
iunvulling van de percelen Balkweiterhoek 76 en
Zwaagdijk 405 in Zwaagdijk-West. Dit overleg was
verkennend. In januari vindt een vervolgoverleg
plaats.
28/01/19: Het vervolgoverleg met de provincie wordt
ingepland.
18/02/19: De
provincie heeft laten weten dat zij, voorafgaand aan
het vervolgoverleg, de grond eerst laat taxeren.

Raad

Nota Bodembeheer

Bij de beraadslagingen zegt dhr. Streng toe dat hij binnen
het college zal bespreken of het mogelijk is om een
informatieavond over het onderwerp bodemkwaliteit in
relatie tot biodiversiteit te organiseren.

Cie Ruimte

21-3-2019

F. Streng

30-04-18

DOC-18070350

Toegankelijkheid buitendijks
parkeerterrein centrum Medemblik

Het bebordingsplan wordt in juni uitgevoerd.
Cie Ruimte
Uitwerken van de looproute start na de zomer. Deze wordt u
in januari 2019 voorgelegd.

3-6-2019

A. van Langen 13/12/18: De Informatienota ontvangt u in
januari/februari
30/01/19 Ivm capaciteitsgebrek uitstel naar Q2

Aanhouden

11-10-2018

Ruimte

Integrale beheersplannen

De wethouder zegt toe:
Cie Ruimte
- Dat in het “integrale plan” bij elk weg-type een voorbeeld
zal worden gevoegd;
- Dat in het “integrale plan” Stadshavens B.V. niet terug zal
komen. Zij onderhouden zelf de havens die ze beheren.

21-3-2019

A. van Langen 28/11/18: Raad 25-4-2019

Aanhouden
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02/10/18: Q4
13/12/18: Q1 2019, RUD komt met voorstel.
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Aanhouden
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805

4-10-2018

DOC-18084258

Vervolg op antwoord college via
toezeggingenlijst.

Bij nr. 555 (beantwoording schrijven plaatsen zonnepanelen Cie Ruimte
op panden R.K. Parochie H. Martinus Medemblik) zegt de
portefeuillehouder toe dat het college z’n uiterste best zal
doen om aan de raad van december 2018 een voorstel voor
te leggen over een aanpassing van de welstandsnota over
zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten en op
monumenten.

816

31-1-2019

Raad

Motie “Zienswijze Lelystad Airport”

F. Streng zegt n.a.v. de stemverklaring van R. Manshanden
toe dat hij de bewoners van Twisk zal uitnodigen voor een
overleg

M110 3-11-2016 /9- Raad
/ 684 3-2017

Archeologische bodemonderzoeken
particuliere woningbouw
/Subsidieverordening Archeologie

Behandelen
in cie.

M110: Z.s.m. regionaal belangen c.q. rollenkwestie
Archeologische Dienst aan de orde stellen. 684: Bij de
beraadslagingen over het amendement “Opsteller
programma van eisen en uitvoerder niet hetzelfde” zegt
wethouder Tigges toe over 3 à 4 weken nadere informatie te
leveren over de mogelijkheden om beperkingen op te leggen
in een subsidieregeling en de regionale opvattingen
hierover.
12/10/17: Commissie niet akkoord afvoeren. Wethouder
geeft aan het onderwerp nogmaals in de rondvraag bij de
VVRE aan te kaarten.

MOTIES
Cie Ruimte
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25-2-2019

A. Van Langen 22/10/18: op 15 okt.jl is de concept-notitie besproken Aanhouden
met de beide portefeuillehouders. Het stuk is nog niet
rijp voor besluitvorming. De planning is bijgesteld
naar behandeling in de raad van januari.
30/11/2018: Concept kaderstellende notitie wordt
voorafgaand aan vaststelling in raad 6 wk ter inzage
gelegd voor zienswijze. In maart 2019 vaststelling van
de kaderstellende notitie door raad. Daarna worden
de uitgewerkte regels opgenomen in de definitieve
Welstandsnota (vaststelling Welstandsnota is gepland
in juni 2019)
24/01/2019: planning zoals aangegeven onder
30/11/2018 niet gewijzigd, contactpersoon R.K.
Parochie H. Martinus is geinformeerd. 27/02/2019:
vanwege aanhouding in college wordt de
kaderstellende notitie in april 2019 voorgelegd aan de
raad (DOC-19-128105). Ook vaststelling Welstandsnota
wordt in verband hiermee opgeschort.

20-12-2018

Stand van zaken

Advies griffie

F. Streng

28/02/19: Dit gesprek vond plaats op dinsdag 12
februari 2019.
AFVOEREN

Afvoeren

H. Nederpelt

1/4/17: In voorbereiding een themaraad archeologie, Aanhouden
datum nog niet bekend. 29-09-17: Subsidieverordening
vastgesteld Z-16-71652 / IVR-16-04697
Themaraad archeologie 28-09-17 gehouden.
04/01/18: Wordt besproken in VVRE 7 juni 2018
25/09/18: VVRE is nog niet met een voorstel gekomen.
Wij zullen een initiatiefvoorstel bij de VVRE indienen.
22/10/18: Onderwerp is aangemeld bij de VVRE. Staat
in december op de agenda van de VVRE 29/11/18
Secretaris van de VVRE geeft aan dat niet alle
portefeuillehouders archeologie in de VVRE zitten.
Voorstel is om een eenmalig overleg met alle
portefeuillehouders archeologie te organiseren om dit
te bespreken.
13/12/18: Overleg protefeuillehouders is in januari
2019
29/01/19: Er komt een afspraak met wethouder
gemeente Hoorn en Andrea. Datum nog niet bekend
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M128/ 9-3-2017/ 2- Raad/ cie.
722
10-2017
Ruimte

Duurzame mobiliteit /Begroting 2018

M135 6-04-17

Initiatief landgoed en Kromme
Leekgebied

Raad

Behandelen
in cie.

dd
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Pfh

Binnen portefeuillehoudersoverleg VVRE bevorderen dat
Cie Ruimte
vanuit regio voorstel met provincie NH wordt besproken en
geïmplementeerd om langs de A7 en Westfrisiaweg één of
meer PenR-terreinen aan te leggen om duurzame mobiliteit
te bevorderen. 722: Dat hij in de rondvraag van het
komende VVRE-overleg de mogelijkheid zal opperen om
centraal in de gemeente een OV koppelplaats aan te leggen.
Dit is een groot parkeerterrein waarvandaan je met het
openbaar vervoer verder kunt reizen richting Amsterdam. Je
kunt er dan met de auto of fiets naartoe. Dit als alternatief
voor de vastgelopen OV-verbindingen naar Hoorn. Een
locatie waaraan kan worden gedacht is Zwaagdijk-Oost

3-6-2019

A. van Langen 04/05/17: in Q3 bespreken in VVRE 04/09/17:Neemt
Aanhouden
pfh mee in eerstvolgende VVRE overleg. Graag
afhandelingsdatum aanpassen.28/09/17: in december
wordt aan uw raad een Informatienota aangeboden.
29/12/17: in verband met uw raadsopdracht
'parkeeronderzoek kern Medemblik' , hebben wij
hierop nog geen verdere actie kunnen nemen. Naar
verwachting bieden wij de toegezegde Informatienota
in maart aan. 11/01/17:In februari / maart volgt een
uitgebreide rapportage.
5/2/18: Informatienota volgt in maart
15/3/18: Informatienota volgt later wegens ziekte
25/04/18 Informatienota Raad volgt in mei
31/05/18 Informatienota in voorbereiding, uitstel naar
juni
21/08/18: ivm capaciteitsgebrek uitstel naar Q4
06/12/18: de Informatie Raad ontvangt u in
januari/februari
30/01/19: Ivm capaciteitsgebrek naar Q2

Draagt het college op om met een toekomstvisie richting de Cie Ruimte
raad te komen voor mogelijk recreatieve ontwikkelingen
binnen het Kromme Leekgebied.

25-2-2019

A. van Langen 03/05/17: bezig met het maken van een plan van
Aanhouden
aanpak, met een planning, voor het opstellen van de
visie. 17/07/17: Plan van aanpak wordt in het najaar
van 2017 verwacht. 18/12/17: Plan van aanpak volgt in
Q1 2018.15/3/18: Plan van aanpak wordt verwacht in
Q3-4.
13/12/18: Wij verzenden een informatienota over dit
onderwerp in januari 2019.
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Raad

Gevaarlijke kruisingen in de kernen,
met name de kruising Bijvoetweg met
Onderdijk

Verzoekt het college een inventarisatie te maken van alle
onveilige kruisingen in de kommen van de gemeente. +
toezegging: komende zomer zal het college – als het
Hoogheemraadschap asfalteringswerkzaamheden ter hand
neemt bij de Bijvoetweg – op deze locatie
veiligheidsmaatregelen realiseren.

Cie Ruimte

21-3-2019

A. van Langen 5/2/18: Er vinden momenteel gesprekken plaats met Aanhouden
het Hoogheemraadschap over de D. Bijvoetweg.
15/3/18: Nog in gesprek met Hoogheemraadschap
25/04/18 In mei/juni wordt een avond over
verkeersveiligheid georganiseerd met direct
omwonenden van het kruispunt Dirk
Bijvoetweg/Zeedijk en de kernraad;
31/05/18 29 mei heeft samen met de kernraad
Onderdijk een bewonersavond plaatsgevonden. Over
deze avond en het vervolg wordt u bij de actieve
informatie op de hoogte gesteld.
14/06/18: Met bewoners en dorpsraad Onderdijk is
gesproken over de Dirk Bijvoetweg en het zwaar
verkeer in het dorp. Alle informatie wordt verwerkt in
een rapport waarin ook een advies komt te staan. In
het vierde kwartaal wordt het definitieve rapport naar
de raad gestuurd.
21/08/18: de conceptrapportage is gereed. Het
rapport wordt in Q4 aan uw raad aangeboden.
06/12/18 In januari 2019 wordt uw Raad geinformeerd
met een Informatienota
30/01/19: Ivm capaciteitsgebrek naar maart
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M166 22-2-2018

Raad

Sneller meer sociale woningbouw

M173 22-2-2018

Raad

Ruimte voor geboortebomen

Behandelen
in cie.
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Pfh

Draagt het college op: - De bouwplannen voor Twisk,
Cie Ruimte
Zwaagdijk-West en Hauwert nader te concretiseren en te
versnellen;
- Te onderzoeken of bepaalde woningbouwplannen versneld
kunnen worden gerealiseerd, zoals Bloesemgaerde-Noord in
Wognum (2022) om daarmee in de behoefte naar sociale
koopwoningen te kunnen voorzien;
- Als capaciteitsproblemen ervoor zorgen dat deze zaken
niet direct kunnen worden uitgevoerd, de raad een
(financieel)voorstel voor te leggen om de problemen op te
lossen.
Toezegging 14-06-2019: bezig organiseren bijeenkomst over
woningbouw.

3-6-2019

A. van Langen 19/3/18: Vanuit de dorpen komen voorstellen
Aanhouden
(maatschappelijk initiatief).
Op dit moment vindt voor de drie kernen een
stedenbouwkundige verkenning plaats van de meest
geschikte bouwlocaties per kern, rekening houdend
met het DNA van de kern. Wij komen met een notitie
over de benodigde capaciteit voor projecten.
14/06/18: De capaciteit die nodig is voor projecten
wordt op dit moment geïnventariseerd, dat is ook voor
de begroting nodig. De ambities zijn hoog. Het is de
pfh niet bekend dat er gewerkt wordt aan een aparte
notitie, wel is toegezegd om een aparte bijeenkomst
over de woningbouw te organiseren. Daarvoor wordt
nu geïnventariseerd wat er nu gebouwd wordt, wat er
aan projecten loopt en hoe er ruimte kan worden
gemaakt in de nieuwe plannen. De resultaten komen
terug in de begroting.
26/7/18: Bezig met afronding stedenbouwkundige
verkenning. Planning is in tweede week september de
dorpsraden van de drie kernen te consulteren.
24/9/18: In de maand september is input opgehaald
van de betreffende dorpsraden. In het laatste
kwartaal van dit jaar vindt een verdere afweging
plaats over de strategische aanpak, benodigde inzet en
hoe dit zich verhoudt tot andere woningbouwlocaties
en aanwezige capaciteit.
28/1/2019: Q2 informeren wij u over de aanpak.

Draagt het college op:
Cie Ruimte
1. De mogelijkheid tot het planten van geboortebomen op
gemeentegrond breed onder de aandacht te brengen,
daarbij een keuze te maken uit optie 1, 2 of 3 of een
combinatie daarvan en daarbij uit te gaan van de hierboven
genoemde kaders.
2. Wanneer er een aanvraag komt met de bewoner in
overleg te gaan wat op dat moment de beste mogelijkheid
is.

22-3-2018

A. van Langen 27/8/18;1, PvA uitvoering is in concept opgesteld,
Aanhouden
aanvraag budget voor de begroting 2019.
29/11/18: Budget opgenomen in begroting 2019.
Projectgroep start met implementetie, communicatie
en uitvoering.
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M175 26-4-2018

Gedaan
in

Onderwerp

Omschrijving

Behandelen
in cie.

raad

Motie CU Teruggeven raadsvoorstel aan Draagt het college op: 1. Het voorstel terug te nemen en
Cie Ruimte
college Gemeentelijke Werkgroep
met een nieuw voorstel te komen in het najaar;
toegankelijkheid - Pilot Andijk
2. daarbij de aandachtspunten van de meningvormende
commissie van 12 april 2018 te betrekken, zoals
a. betrokkenheid van de belanghebbenden en de
ervaringsdeskundigen;
b. betrokkenheid van de kernraden in samenwerking met de
werkgroep ervaringsdeskundigen;
c. onderzoek naar een mogelijke rol voor ‘Ongehinderd’
(een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet
voor een toegankelijker Nederland);
d. toegankelijkheid tot vast onderwerp van de uitvoering
WMO maken;
e. hierbij samenwerking met andere gemeenten zoeken;
f. toegankelijkheid als vast aandachtpunt meenemen in de
wijkschouw;
g. VN-verdrag / inclusieve gemeente;
h. eenvoudig en duidelijk meldpunt (via de website
gemeente) voor inwoners mbt minder of ontoegankelijke
situaties (dus apart van de melding van kapotte
lantarenpalen etc);
i. samenwerking met (medewerkers van) zorginstellingen
zoals MEE/Wering en Omring.

dd
agendering/
Cyclus

Pfh

Stand van zaken

Advies griffie

25-2-2019

A. van Langen 21/08/18: in september wordt de raad met een
Aanhouden
Informatienota geinformeerd over de stand van zaken.
27/09/18: vanwege capaciteitsproblemen wordt in Q4
uw raad nader geinformeerd.
06/12/18: Januari/februari wordt uw Raad met een
Informatienota geinformeerd over svz
Ivm capacitietsproblemen wordt uw raad medio
maart/april geinformeerd

3-6-2019

H. Nederpelt

3. het concept-raadsvoorstel af te stemmen met de indiener
van het burgerinitiatief.

M180 5-7-2018

Raad

Motie Uitvoering verblijfsrecreatie

verzoekt het college in het eerste kwartaal van 2019 de
richting aan te geven die als passend wordt gezien voor de
minder scorende parken om aan te kunnen sluiten bij de
ambitie, wellicht mede op basis van inzicht uit de pilot "De
Maar"

Cie Ruimte
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06/08/18: In het eerste kwartaal van 2019 geven we
Afvoeren komt terug op de
de maatregelen aan om de ambities van de visie te
LTA
bereiken. Dit doen we in een uitvoeringsprogramma.
Hierin geven we ook aan welke richting we zien voor
de niet-vitale parken.
26/9/18: wijzigen naar Q2 2019. De wethouder heeft
in de raad van 5 juli toegezegd zijn best te doen, maar
dat Q2 2019 realistischer is.
18/10/2018: Volgens planning
3/12/2018: Volgens planning
24/1/2019: Volgens planning
19/2/2019: Dit punt is verplaatst naar de LTA lijst
(d.d. 06-05-2019: Programma Vitale Verblijfsrecreatie
als uitvoering van de regionale Visie verblijfsrecreatie
NHN)

ID

Gedaan
dd

Gedaan
in

Onderwerp

M184 8-11-2018

Raad

M186 8-11-2018

M194 6-12-2018

Omschrijving

Behandelen
in cie.

dd
agendering/
Cyclus

Pfh

Motie CDA Programmabegroting Pand
Verzoekt het college:
Cie Ruimte
Kleingouw 2 Andijk (onderhoud
1. Op korte termijn te onderzoeken of uitstel van onderhoud
gemeentelijke gebouwen 3.3.7 en 3.7) mogelijk is.
2. Te onderzoeken of het consultatiebureau in Andijk bij
een andere voorziening of organisatie kan worden
ondergebracht opdat het pand aan de Kleingouw 2 Andijk
verkocht kan worden.
3. De raad over de uitkomsten van punt 1 en 2 te
informeren.

24-1-2019

A. van Langen 28/1/2018: wordt momenteel intern onderzocht.
Aanhouden
29/1/2018: conclusie = geen voordeliger oplossing dan
continuering huidige pand, onderhoudskosten zijn
gemiddeld € 2.500 per jaar; ander scenario is
bestudering opname cb als voorziening bij
Sorgvliet/Dorpshuis-ontwikkeling, maar dan spreken
we over een realisatietermijn van ca. 5 jaar. In Q1
beantwoording.

Raad

Motie D66 Programmabegroting
Duurzaamheid voor en door iedereen

Verzoekt het college:
Cie Ruimte
De beschikbare middelen bij nieuw beleid punt 53, naast het
programma Duurzaam Medemblik en het IBP, actief in te
zetten voor:
1. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
2. Verduurzamen van lage en middensegment koopwoningen
in het bezit van particulieren door middel van bijvoorbeeld
voorlichting;
3. Het bestrijden van energiearmoede onder onze inwoners;
4. In samenwerking met de LTO en ondernemersorganisaties
de mogelijkheden -genoemd onder de laatste 4
overwegingen- te verkennen en te stimuleren.

20-12-2018

H. Nederpelt

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag
(IVR-18-05494) GemeenteBelangen
Uitwerking buitendijks parkeren

Draagt het college op:
Cie Ruimte
1. Te starten met het uitwerken van een raadsvoorstel voor
een buitendijks parkeerterrein in de Wieringermeer waarin
de fysieke en de financiële mogelijkheden staan van A, B en
A & B samen (zie bijlage) zodat de raad daarover kan
besluiten;
2. Hierbij het type ontsluitingswegen te betrekken zoals in
de bijlage wordt weergegeven waarin zowel variant van de
toegangsweg binnendijks op bestaand voetpad (geel) als die
zo dicht mogelijk naast de dijk (blauw) -met daarbij de
financiële gevolgen- worden uitgewerkt ter besluitvorming;
3. In het ontwerp te voorzien in een directe, uitnodigende
en mooie wandelontsluiting van het parkeerterrein richting
de nieuwstraat;
4. Het kaderstellend raadsvoorstel (waarin alle opties
financieel zijn uitgewerkt) zo snel als mogelijk maar
uiterlijk in de raadcyclus van maart 2019 aan de raad voor te
leggen;
5. In overleg (via een bespreeknotitie, gevolgd door een
raadsvoorstel) met de raad t.z.t. een vorm van
vergunningsparkeren in te voeren in de Oosthoek (alles ten
oosten van de Nieuwstraat) zodra de buitendijkse
parkeervoorziening is gerealiseerd;

25-2-2019

A. van Langen 20/12/18: maart 2019 komt het kaderstellend voorstel Afvoeren staat op LTA
in de raad.
28/02/19: Verantwording via de LTA
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Stand van zaken

Advies griffie

28/11/18: We nemen dit mee in ons uitvoeringsagenda Afvoeren
Duurzaam Medemblik 2019.
18/02/19: De informatienota over de
uitvoeringsagenda Duurzaam Medemblik 2019 is 12-022019 naar de raads- en commissieleden verstuurd (DOC19-123389).

ID

Gedaan
dd

Gedaan
in

Onderwerp

Omschrijving

Behandelen
in cie.

dd
agendering/
Cyclus

Pfh

M195 6-12-2018

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag
(IVR-18-05495) PWF Uitwerking
binnendijks parkeren

Draagt het college op:
1. Een quickscan te houden naar de globale kosten van een
binnendijkse parkeervoorziening op louter de volgende
locaties en onder de volgende voorwaarden:
- Een ondergrondse garage onder het Overtoom (rode
plein)(1.), wat wellicht gecombineerd kan worden met de
funderingswerkzaamheden voor de kerktoren;
- Een ondergrondse garage bij het busstation (2.);
- Een ondergrondse garage bij de
Hoogesteeg/Pekelharinghaven (3.);
evt. een door het college nuttig geachte locatie toe te
voegen.
2. Deze quickscan in het eerste kwartaal van 2019 uit te
voeren.

Cie Ruimte

25-2-2019

A. van Langen 20/12/18: maart 2019
28/02/19: Verantwording via de LTA

Afvoeren staat op LTA

M196 6-12-2018

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag
(IVR-18-05496) VVD Opstarten
procedure Bestemmingsplan voor de
stadhuisontwikkeling (MAZ)

Draagt het college op:
Cie Ruimte
1. De (voorontwerp)-bestemmingsplanprocedure voor de
stadhuisontwikkeling (MAZ) te starten;
2. Tegemoet te komen aan de eis van de raad dat de
woningen gelijktijdig met de hotelinvulling van het
monumentale pand (en dus ook tegelijk met de brasserie en
winkelruimte) opgestart en gerealiseerd worden.
3. Het besluit in het eerste kwartaal van 2019 uit te voeren.

25-2-2019

A. van Langen 20/12/18: maart 2019
28/02/19: Verantwording via de LTA

Afvoeren staat op LTA

M198 31-1-2019

Raad

Motie VVD Rvs Onderzoeksrapport RKC
Doelmatigheid afvalstoffenheffing in de
KOMSED. Afschrijving oranje bakken
schrappen ten gunste van de inwoners
(IVR-18-05504)

Draagt het colleg op om de resterende afschrijving voor de
oranje bakken in de begroting voor 2020 en verder te laten
vervallen en dit als punt in te brengen bij de
onderhandelingen.

D. Kuipers

19/2/19: Portefuillehouder neemgt motie mee naar
het eerstvolgende CAW-overleg. Daarover ontvangt u
een informatienota.

Aanhouden, aanpassen
agenderingstermijn

M202 31-1-2019

Raad

Motie GroenLinks Rvs Actualisatie plan Bij vervanging van kunstgrasvelden de voorkeur te geven aan Cie Ruimte
renovatie en vervanging gemeentelijke kunstgras met alternatieve infill zodat geen gebruik hoeft te
sportvelden. Kunstgras met kurk (IVR- worden gemaakt van rubbergranolaat.
19-05511)

J. Fit

28/2/19: Het college rapporteert in Q4.

Aanhouden, aanpassen
agenderingstermijn

M203 31-1-2019

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag Draagt het college op:
Cie Ruimte
CDA. Keuze uit wonen en energieopslag 1. Te onderzoeken of het mogelijk is dat in het ontwerp van
voor Rainbow Colors (IVR-19-05512)
het nieuwe bestemmingsplan Andijk – Uitbreiding Rainbow
Colors Holding bv een wijzigingsbevoegdheid voor het
college wordt opgenomen om de bestemming van het
perceel Cornelis Kuinweg 6 te wijzigen van wonen naar een
bestemming voor energieopslag;
2. Te onderzoeken wat de regelgeving is t.a.v. de
milieucirkel in geval van energieopslag en welke
mogelijkheden dit biedt of welke beperkingen dit geeft;
3. De raad te informeren over de uitkomst van 1 en 2.

A. van Langen 19/2/19: het college informeert de raad via een
Aanhouden, aanpassen
informatienota over het ontwerpbestemmingsplan. In agenderingstermijn
die nota informeren wij de raad ook over de uitvoering
van de motie.

Cie Ruimte
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