CONCEPT-Besluitenlijst Commissie Ruimte
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Commissiegriffier
Aanwezigen

Portefeuillehouders:
Ambtelijke
ondersteuning:
Tevens aanwezig:

20-06-2019
19:00 - 22:35 uur
Raadzaal (MBG06)
P. Ligthart
B.W. Gerdingh
CDA:
VVD:
GB:
D66:
PvdA:
PWF:
PW2010:
GL:
BAMM:
CU:

E. van den Bosch, S. Commandeur
M. Raat, J. de Vries
R. Braaksma, P. Mosch
C. Vlaar, G. Mos
B. de Jong
S. Zeilemaker
C. Neefjes
R. Manshanden
A. Meester
E.J. Gorter

A. van Langen
M. Postma en P. Meester
E. Graumans

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
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de besluitenlijst van de commissie Bestuur
en Middelen.

2

Vaststelling agenda t/m pt. 3
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de besluitenlijst van de commissie Bestuur
en Middelen.

3

Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2018 (portefeuillehouder D. Kuipers)
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de besluitenlijst van de commissie Bestuur
en Middelen.

3.A

PAUZE

4

Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 4
De vergadering wordt heropend door de heer Ligthart. En op voorstel van de heer
Ligthart wordt de agenda vanaf punt 4 vastgesteld door de commissie vastgesteld.

5

Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik
2018 - 2022
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker.
Naam

Namens

Bijlage

Mw. A. Ter Poorten Tuytel

Zichzelf en haar
buurvrouw

Bijlage 1.

Toezegging:
- Wethouder Van Langen zegt toe dat mocht blijken dat een van de niet door
nostalgische exemplaren vervangen lantarenpalen in het beschermd
dorpsgezicht van Twisk toch op grondgebied van de gemeente staat. Dat deze
dan zo spoedig mogelijk wordt vervangen.
6

Presentatie Rvs Parkeren Medemblik
De voorzitter geeft E. Graumans (namens het college) het woord om zijn presentatie
(zie bijlage 2.) te geven.

7

Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747) (Portefeuillehouder A. van Langen)
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker.
Naam

Namens

Bijlage

De heer H. Verschoor

Zichzelf

Bijlage 3.

Openstaande vragen:
- Er wordt gesproken over het voetpad dat als verbinding dient tussen
buitendijks parkeren en het busstation. De wethouder zal voor de
meningvormende vergadering aangeven wat precies de planning is voor het
aanpassen van het voetpad.
- De vraag van wie de grond is waarop het door de Bonifatiuskerk af te sluiten
parkeerterrein zich bevind kan niet met zekerheid worden beantwoord. De
wethouder zal schriftelijk uitsluitsel bieden.
- Er wordt gesproken over het verwijderen van de rotonde (verbinding N240 –
Overtoom). De vraag die nog beantwoordt zal worden is of het technisch
mogelijk wordt om de ontsluitingsweg voor het buitendijks parkeren langs de
dijk te laten lopen (conform aangenomen motie) als de rotonde wordt
verwijderd.
De commissie besluit de voorzitter van de meningvormende vergadering te verzoeken
om parkeren als eerste (inhoudelijk) agendapunt te agenderen. Dit om ervoor te
zorgen dat belanghebbenden niet onnodig moeten wachten.
De commissie besluit om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
meningvormende commissie.
8

Vaststellen besluitenlijst commissie ruimte d.d. 16 mei en 20 mei 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9

Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op verzoek van de commissie worden de volgende punten aangepast in de
toezeggingenlijst:
746/719: De stand van zaken is dat er nog steeds geen akkoord is. De heer Entius
heeft het herziene plan nog niet getekend. Op het moment dat er een akkoord is
worden de plannen besproken met de dorpsraad.
M128/722: Het onderzoek naar de eventuele aanleg van de turborotonde zal nog
worden gedaan.
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M175: de beantwoording van de vraag van het CDA wordt nagezonden en in de
toezeggingenlijst verwerkt.
10

Actieve informatie college
Wethouder Van Langen informeert de commissie over:
- Verkoop voormalig baggerdepot Handelsweg in Andijk
- Drie woningen Nibbixwoud
- Voormalig politiebureau Wognum
- Gebiedsvisie Wieringenmeer

11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur
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