Agenda Gemeenteraad
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

27-02-2020
19:30 - 21:40
Raadzaal (MBG06)
F. Streng
De genoemde tijden zijn richttijden

A
19:30
A.1
19:30
A.2
19:31
A.3
19:32
A.4
19:33

ALGEMEEN

A.5
19:34

Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 23
januari 2020

B
19:35
B.1
19:35

HAMERSTUKKEN

Opening/moment stilte
Loting volgorde stemming
Vaststelling agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen
stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom
worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

Raadsvoorstel - Zienswijzen concept beleidsplan 2020- 2023 en onderliggend
risicoprofiel Veiligheidsregio NHN (pfh. F. Streng)
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt het regionaal risicoprofiel en het
concept beleidsplan 2020-2023 aan en verzoekt de raad om een zienswijze hierop.
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio NoordHolland Noord aanwezige risico’s. Op basis van deze risico's prepareert de
veiligheidsregio zich en kan het bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en
crisisbeheersing. Deze ambities zijn vastgelegd in het concept beleidsplan. Hierin is
uitgewerkt waarom de risico’s al dan niet zijn opgenomen en op welke manier de
Veiligheidsregio zich voorbereidt op incidenten.

B.2
19:36

Raadsvoorstel - Zienswijze GGD HN aansluiten werkgeversvereniging (pfh. D.
Kuipers)
Door aan te sluiten bij de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (SGO) stelt de GGD HN belangrijke arbeidsvoorwaarden voor haar

medewerkers veilig. Voordat het algemeen bestuur van de GGD HN hiertoe definitief
kan besluiten dient zij de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor een
positieve zienswijze af te geven.
B.3
19:37

Raadsvoorstel - Openbaar verklaren fietspad Zwaagdijk (tussen Perenmarkt en
Markerwaardweg) (pfh. A. van Langen)
In de exploitatieovereenkomst inzake uitbreiding uitbreiding WFO/ABC is afgesproken
dat een deel van de openbare ruimte in het exploitatiegebied niet in eigendom aan
de gemeente wordt overgedragen. Op deze gronden is een fietspad aangelegd. In de
exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente aan de wegen (w.o.
fietspaden) een openbare bestemming in de zin van de Wegenwet geeft, waarmee de
rechthebbende verklaart in te stemmen. De raad wordt voorgesteld het fietspad
gelegen tussen de Perenmarkt en de Markerwaardweg te Zwaagdijk openbaar te
verklaren.

B.4
19:38

Raadsvoorstel - Voorstel tot aanwijzen griffier en plaatsvervangend griffiers (pfh.
F. Streng)
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) in werking
getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de aanstellings-, benoemings- en
aanwijzingsbesluiten van ambtenaren die door het college vóór 1 januari 2020 zijn
opgenomen. Op grond van het per 1 januari 2020 gewijzigde artikel 107 van de
Gemeentewet dient de raad met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de griffier
aan te wijzen. Daarnaast zijn er personeelsmutaties op de griffie geweest. Deze
mutaties maken het noodzakelijk dat besluitvorming over de plaatsvervanging van de
griffier wordt aangepast.

C
19:40
C.1
19:40

BESPREEKSTUKKEN

C.2
20:40

Raadsvoorstel - Lange termijn accommodatiebeleid
Het college verzoekt de raad een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen om
externe capaciteit in te huren voor de begeleiding en ondersteuning van een proces
om te komen tot een accommodatiebeleid voor de lange termijn. Het college
verwacht de raad eind 2020 accommodatiebeleid voor te leggen, bestaande uit:
- een voorkeursscenario met kaders en uitgangspunten;
- de prioriteiten in dit beleid;
Na vaststelling van het accommodatiebeleid volgt een aanpak en planning van het
vervolg (uitvoeringsplan).

D
21:10

ALGEMEEN

Raadsvoorstel - Zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen
(pfh. allen)
De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik
deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de
begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden
worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een
zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur
van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming
over de kadernota.
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D.1
21:10
D.2
21:10
D.3
21:40

Begrotingswijzigingen
Moties Vreemd aan de orde van de dag
Sluiting
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