Concept-Besluitenlijst Commissie Ruimte
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Commissiegriffier

13-06-2019
19:00 - 23:35
Raadzaal (MBG06)
P. Ligthart
B. Gerdingh

Aanwezigen 1 t/m 4 VVD:
CDA:
GB:
PWF:
D66:
PvdA:
GroenLinks:
PW2010:
CU:
BAMM:

M. Raat, T. Beerepoot, D. Steltenpool, J. de Vries
C. Selders, E. Meester
R. Paarlberg, P. Mosch
P. Koning, S. Zeilemaker
G. Mos
R. Velthuis, B. de Jong
R. Manshanden, B. Huisman, G. van Keulen
I. Duddink, A. van der Geest
S. Visser, E.J. Gorter
A. Meester

College:

F. Streng, J. Fit, H. Nederpelt, D. Kuipers, A. van
Langen

Ambtelijk:

M. Laan (pt. 4)

Aanwezigen 5 t/m 11 VVD:
CDA:
GB:
PWF:
D66:
PvdA:
GroenLinks:
PW2010:
CU:
BAMM:

J. de Vries, M. Raat
E. v.d. Bosch, S. Commandeur
P. Mosch, F. Diergaarde
S. Zeilemaker
C. Vlaar, D. Swart, G. Mos
R. Velthuis
B. Huisman, R. Manshanden
A. van der Geest, C. Neefjes
S. Visser, E.J. Gorter
A. Meester

College:

F. Streng, H. Nederpelt, D. Kuipers, A. van
Langen

Ambtelijk:

M. Hopman (pt. 7), K. Meijer (pt. 9), M. Meendering (pt. 10)

Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.
Let op: Deze besluitenlijst bevat alleen (openstaande) vragen, toezeggingen en
besluiten van de commissie. Voor de inhoudelijke behandeling wordt verwezen
naar de videotulen op de website van de gemeente.
1

Opening (door L. Plekker, voorzitter Commissie B&M, tot 20:15. uur)
De vergadering wordt geopend door de heer Plekker.

2

Vaststelling agenda t/m pt. 4
Op voorstel van de voorzitter stelt de commissie de agenda t/m punt 4 vast.

3

Rvs Kadernota 2020 - Medemblik werkt aan overmorgen (DOC-19-157560)
(Portefeuillehouder: college)
De commissie besluit om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
meningvormende commissie.

4

Rvs Voorgenomen besluit dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19155063) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie om op 27 juni 2019 in
beslotenheid te vergaderen over de geheime bijlagen bij het raadsvoorstel. De
vergadering zal in MBG01 plaatsvinden voorafgaand aan de meningvormende
commissie en maximaal een half uur duren.
Openstaande vragen:
- Er wordt gesproken over de ballotage overeenkomst waarin is geregeld dat
brandbaar afval en GFT verplicht aan HVC wordt geleverd door de gemeente.
Hierover wordt gevraagd om de ballotageovereenkomst aan de commissie te
sturen en om aan te geven op welke wijze de tarieven voor levering van
brandbaar afval en GFT worden en werden opgebouwd.
- Op welke manier zal de burger de teveel betaalde afvalstoffenheffing in 2019
in 2020 terug ontvangen? En op welke manier wordt de burger over de
terugbetaling geïnformeerd?
- Er wordt gesproken over de opbrengsten en kosten voor het apart ophalen
van plastics. Het college zal aangeven of en hoe de tarieven voor plastics
zich verhouden tot de € 195, - die de HVC in rekening brengt bij de
gemeente. En hoe eventuele opbrengsten aan de gemeente ten goede
komen.
De commissie besluit om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
meningvormende commissie.

4.a

PAUZE
Voorzitter Plekker schorst de vergadering tot na de pauze.

5

Heropening door P. Ligthart: vaststelling agenda vanaf pt. 5
De vergadering wordt heropend door de heer Ligthart.
Op voorstel van de voorzitter stelt de commissie Ruimte de verdere agenda vast.

6

Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik
2018 - 2022
De commissie besluit de inspreker voor punt 9 bij het betreffende agendapunt te
horen.

7

Bespreeknotitie D66 e.a. Bebouwing achter het lint: ontwikkelingen en risico’s
Er wordt bij de behandeling van een bespreeknotitie geen besluit genomen.

8.a

Presentatie voorafgaand aan bespreeknotitie Naar een nieuwe economie
De voorzitter geeft het woord aan de heer M. Nijman van Our New Economy. Aan
hand van de presentatie (zie bijlage 1.) licht de heer Nijman de nieuwe economie
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toe.
8.b

Bespreeknotitie GL e.a. Naar een nieuwe economie
Er wordt bij de behandeling van een bespreeknotitie geen besluit genomen.

9

Rvs Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489) (Portefeuillehouder A. van
Langen)
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker.
Naam

Namens

Bijlage

C. Klaver

Stichting Twisca

Bijlage 5.

Openstaande vragen:
- Onder welke welstandscriteria vallen gebouwen die gebruikt/ bestemd zijn
voor de huisvesting van arbeidsmigranten?
- In de nota wordt gesproken over dat bebouwing rondom een stolpboerderij
ondergeschikt (qua goot- en nokhoogte) moet zijn aan de stolp. Op welke
wijze wordt met deze hoogtes omgegaan als de Stolp een bedrijfswoning is
en er dus bedrijfsgebouwen om de stolp heen zijn/ worden gevestigd.
- Waar in de stad Medemblik mag je nu kunststofkozijnen toepassen en waar
moet je houten kozijnen toepassen?
- Klopt het dat er 15 karakteristieke panden zijn opgenomen op de lijst in de
Dorpsstraat in Wognum?
De commissie besluit om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
meningvormende commissie
10

Rvs Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025 (DOC-19-153389)
(Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Op verzoek van wethouder Kuipers (en met instemming van de commissie) geeft de
heer Meendering een korte presentatie (zie bijlage 3.).
De commissie besluit om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
meningvormende commissie

11

Sluiting
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