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Medemblik pro-actief aan de slag met accommodatiebeleid

Medemblik telt ongeveer 100 objecten aan maatschappelijk vastgoed en in totaal ongeveer 100.000
m2 bruto vloeroppervlak. Er zijn multifunctionele accommodaties, onderwijsgebouwen,
brandweerkazernes, erfgoedgebouwen, (binnen)zwembaden en andere maatschappelijke gebouwen.
Veel van deze gebouwen zijn aan onderhoud of verbouwing toe en de kosten daarvoor nemen de
komende jaren toe. Daarom gaat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en
inwoners aan de slag om samen te onderzoeken hoe we een leefbare én financieel gezonde
gemeente blijven.
Het is de bedoeling dat de raad op 27 februari 2020 een voorstel voor de aanpak behandelt. Als het
voorstel wordt aangenomen, ligt er eind dit jaar een voorkeursscenario met kaders en
uitgangspunten, helderheid over de prioriteiten van dit beleid en een uitvoeringsplan.
Feiten en cijfers
Als eerste stap is in beeld gebracht hoeveel gebouwen het zijn, hoe groot het vloeroppervlak is en
een inschatting gemaakt van de reële te verwachten kosten tot en met 2042. Dat levert een beeld
op dat aangeeft dat het nodig is om lange termijn accommodatiebeleid op te stellen. Het college
schetste in een themaraad de aanpak om dat beleid op te stellen. Samen met inwoners en werkend
vanuit verschillende scenario’s.
De aanpak
“Financieel is het niet houdbaar om door te gaan op de manier zoals we het nu doen”, geeft
wethouder Dirk Kuipers aan. “En er komt nog meer aan de komende jaren. Het is tijd om keuzes
inzichtelijk te maken en besluiten te nemen voor de langere termijn.” En wethouder Joset Fit vult
aan: “Het gaat erom dat we de goede dingen voor onze inwoners en voor de toekomst doen. Wat is
nodig voor de leefbaarheid voor onze inwoners en vitaliteit van onze kernen? En hoe kunnen we dat
op een financieel gezonde manier doen?”
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