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862

28-nov-19

Raad

Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten

In januari worden de dorpsraden en andere groepen uitgenodigd worden om vooruit
te kijken naar het nieuwe beleid voor huisvesting arbeidsmigranten (was reeds de
intentie van het college). Bij de uitnodiging zal ook het evaluatierapport met
aanbevelingen beschikbaar worden gesteld; er wordt ruimte gegeven om hierop te
reflecteren in de bijeenkomst. Het college spant zich in dat ook arbeidsmigranten
worden uitgenodigd (mogelijk d.m.v. publicaties in Poolse winkels).

Q2 2020

H. Nederpelt

20/12: besproken in de raad van 19 december 2019. We maken een communicatieplan.
Afvoeren
20/2/2020: op 18 februari spraken wij met een aantal buitenlandse werknemers.
Bijeenkomsten met kernraden/inwoners en met werkgevers/uitzenders/agrariërs (maart) zijn
in voorbereiding. 10/03/20: De uitnodigingen zijn verstuurd, en op 25 februari ontving u een
informatienota.
Vanwege Corona hebben we de bijeenkomsten moeten afzeggen. Op dit moment is
onduidelijk wanneer de bijeenkomsten wel kunnen plaatsvinden.
4/8/20: wij zetten in op bijeenkomsten in september. De ontwikkelingen rondom Corona
blijven een voorbehoud.
25/9/2020: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers,
huisvesters en LTO
30/10/2020: De vraag van 8/10/20 is schriftelijk beantwoord.

In 2020 zullen stappen gezet worden wat betreft de implementatie van het
Westlands model voor arbeidsmigranten. De raad wordt geïnformeerd over deze
stappen.

Q2 2020

H. Nederpelt

4/8/20: Wij informeren u in Q3 2020. Afgehandeld, informatienota 20-10-20 naar raad
gestuurd (Z-19-049641; DOC-20-258024).

Afvoeren

Aanhouden

Raadscie 8/10/20 R. Manshanden: Participatie bij evaluatie huisvesting
arbeidsmigranten. Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met
buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom
staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken
opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.

Implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten

Advies griffie

865

18-nov-19

Commissie

876

4-feb-20

infobrief DOC- Inzel Couleur Locale
20-218247

Jaarlijks wordt de raad geinformeerd over de stand van zaken van het Couleur
Locale budget (lokale invulling 10% van het re-integratiebudget).

Q1 2021

H. Nederpelt

Informatienota ontvangen met overzicht trajecten 2020. Toegezegd wordt dat raad in 2021
weer geinformeerd wordt. Raad kan suggesties voor nieuwe trajecten kenbaar maken.

879

27-feb-20

Raad

Ingekomen stuk 1107 Huisvesting arbeidsmigranten (DOC-20-229140)

Verplaatst naar Cat. III: College levert nadere informatie en voorstellen.

Q2 2020

H. Nederpelt

10/3/2020 onderdeel betrekken bij beleid: de OFM is uitgenodigd voor de
Aanhouden
consultatiebijeenkomst nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers. U ontvangt bij
raadsbehandeling van het beleid op hoofdlijnen een verslag van de consultatie. Onderdeel
Graanmarkt 3: Initiatiefnemer heeft gesprekken gevoerd met de Dorpsraad Zwaagdijk Oost en
de bedrijvenvereniging WFO. Deze overleggen hebben volgens de initiatiefnemer niet geleid
tot draagvlak voor het bouwplan aan de Graanmarkt 3. Initiatiefnemer heeft aangegeven met
een schriftelijke reactie te komen. Tot op heden is deze reactie nog niet ontvangen.
7/8/2020: initiatiefnemer heeft de samenwerking opgezocht met Action. Nadere
uitwerking/voorzetting draagvlakonderzoek door initiatiefnemer vindt plaats. 10/09/2020: De
initiatiefnemer werkt hard aan het verkrijgen van draagvlak. Wij hebben de initiatiefnemer
voorgesteld om een planschaderisico-analyse te laten uitvoeren voor wat betreft de
beperking in bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven. Tevens is gevraagd aan te tonen
dat er draagvlak voor het plan is. Tot nu toe is dit namelijk niet aangetoond. Wij hebben
gevraagd de analyse en de onderbouwing vóór 30 november as. bij ons aan te leveren. Wij
kunnen dan de raad in Q1 2021 informeren over de voortgang van dit verzoek.

920

8-okt-20

Raadscie

Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten

Vervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in
september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers,
huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat
hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.

Q4 2020

H. Nederpelt

30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.

Afvoeren

H. Nederpelt

Moties
M212

25-apr-19

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag D66. Afvoeren van het punt van Verzoekt het college:
de agenda van de gemeenteraad.
a. De participatie over de beoogde huisvesting aan de Graanmarkt 3 alsnog op een
bevredigende wijze vorm te geven;
b. Voor duidelijkheid te zorgen voor wat betreft de vraag of het WFO-terrein in het
kader van het beleid voor huisvesting van buitenlandse werknemers al dan niet tot
de kern Zwaagdijk-Oost moet worden gerekend;
c. Afhankelijk van de resultaten van deze acties af te wegen of het opnieuw een
raadsvoorstel over dit onderwerp wil agenderen.

Q2 2020

H. Nederpelt

(...)
30/04/2020 Aanhouden
Een afstemmingsoverleg tussen de initiatiefnemer en de bedrijvenvereniging en de dorpsraad
heeft volgens de initiatiefnemer nog niet geleid tot draagvlak. Initiatiefnemer heeft
aangegeven met een schriftelijke reactie te komen. Tot op heden is deze reactie nog niet
ontvangen.
04-06-2020 initiatiefnemer heeft
telefonisch verklaard op korte termijn met een schriftelijke reactie te komen.
7/8/2020: initiatiefnemer heeft de samenwerking opgezocht met Action. Nadere
uitwerking/voorzetting draagvlakonderzoek door initiatiefnemer vindt plaats. 10/09/2020: De
initiatiefnemer werkt hard aan het verkrijgen van draagvlak. Wij hebben de initiatiefnemer
voorgesteld om een planschaderisico-analyse te laten uitvoeren voor wat betreft de
beperking in bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven. Tevens is gevraagd aan te tonen
dat er draagvlak voor het plan is. Tot nu toe is dit namelijk niet aangetoond. Wij hebben
gevraagd de analyse en de onderbouwing vóór 30 november as. bij ons aan te leveren. Wij
kunnen dan de raad in Q1 2021 informeren over de voortgang van dit verzoek.

M227

7-nov-19

Raad

Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Pilot Inspraak inwoners
voor klimaatbestendige wijkverbetering

Draagt het college op:
Q2 2020
Een particpatie-pilot op te starten met inwoners, deskundigen en eventueel andere
betrokken partijen in een geschikte kern of wijk in onze gemeente met het doel een
klimaatvriendelijke invulling te bevorderen.

H. Nederpelt

29/11/2019: als geschikte locatie komt o.a. woonwijk Midwoud in aanmerking. Pilot kan 2020 Aanhouden
starten, planning afhankelijk van werkvoorraad Openbare ruimte.
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M228

19-dec-19

Raad

Motie CDA Rvs Evaluatierapport beleid huisvesting buitenlandse
werknemers (Aanvulling op aanbevelingen 5 en 6 (DOC-19-214176))

Spreekt uit: 1. In te stemmen met het rapport ‘Huisvesting van buitenlandse
Q4 2020
werknemers in Medemblik, een evaluatie van het gemeentelijk beleid’ van
onderzoeksbureau Rigo Research en Advies, d.d. 10 september 2019 met de daarbij
behorende infographic; en in aanvulling op aanbeveling 5 en aanbeveling 6 als volgt
te besluiten;

Pfh

Stand van zaken

H. Nederpelt

20/1/2020: Voor 1 april komt het college met een raadsinformatiememo waarin het plan van Aanhouden tot na
aanpak opstellen nieuw beleid wordt toegelicht.
besluitvorming.
20/2/2020: Het college komt voor 5 maart een informatienota.
10/03/20: Op 25 februari ontving u een informatienota. Wij leggen u op 4 juni een beleid op
hoofdlijnen voor. Wij geven dan aan hoe wij met de oplossingsrichtingen uit uw motie zijn
omgegaan.
28/4/2020 Omdat we vanwege Corona nog geen bijeenkomsten kunnen houden is de planning
gewijzigd. Wij leggen u in Q4 2020 een ontwerp-beleid voor. Wij geven dan aan hoe wij met
uw motie zijn omgegaan.
4/8/20: wij zetten in op bijeenkomsten in september en een ontwerp-beleid in Q4. De
ontwikkelingen rondom Corona blijven een voorbehoud.
25/9/2020: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers,
huisvesters en LTO. In november leggen wij u een ontwerpbeleid voor. Wij geven daarbij ook
aan hoe wij met in de motie aangegeven oplossingsrichtingen zijn omgegaan
30/10/2020: Wij hebben u het ontwerpbeleid toegezonden. Wij geven hierbij ook aan hoe wij
met uw motie zijn omgegaan.

5) Aanvulling:
Hiervoor worden de volgende oplossingsrichtingen meegegeven (niet limitatief):
Maak vanaf nu een einde aan het huisvesten van tijdelijke huisvesting in kernen
(woonwijken en linten), sta toe dat er in de toekomst meer buitenlandse
werknemers gehuisvest worden bij de agrariërs zelf met een maximum van 60
personen, waarbij de verantwoordelijkheid en het toezicht ligt bij de agrarische
onderneming en vooraf gegaan door een toetsing door de Agrarische Beoordelings
Commissie, handhaaf het huidige beleid om grootschalige locaties te realiseren (50+
bedden) en realiseer de mogelijkheid tot huisvesting van arbeidsmigranten op nietvitale recreatieparken. Zorg voor voortzetting van de drie-maanden regeling zodat
werkgevers die maar voor een korte periode buitenlandse werknemers nodig hebben
hun personeel op een goede manier kunnen huisvesten en sta toe dat werkgevers op
bedrijventerreinen op de locatie van hun eigen bedrijf de mogelijkheid hebben
huisvesting te realiseren voor hun buitenlandse werknemers.

M228

Vervolg M228

6) Schrappen van de woorden “de ambtelijke organisatie, onder
verantwoordelijkheid van”, waarna de tekst als volgt luidt:
Laat de uitvoering van de regels, inclusief de beoordeling van principeverzoeken en
vergunningaanvragen over aan het College.

Advies griffie

H. Nederpelt

Aan het besluit een punt 3 toe te voegen:
3. In het nieuwe beleid migrantenhuisvesting een verwijzing op te nemen naar de
verordening verblijfsbelasting en de uitleg die bij deze verordening is opgenomen.

M240

9-apr-20

Raad

Motie v.o.d. GemeenteBelangen (Z-20-102679, DOC-20-251984)
minimale afstand windturbines tot woningen

Verzoekt het college/spreekt uit/draagt het college op:
Q2 2020
1. Aan het RES regiobestuur NHN door te geven de zoekgebieden voor windenergie
binnen de gemeente Medemblik te voorzien van bufferzones van tenminste 600
meter om woningen heen waar geen windturbines geplaatst mogen worden;
2. Dit ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de
gemeentelijke grenzen in acht te nemen;
3. Te onderzoeken of deze afstand verruimd moet worden indien grotere
windmolens geplaatst worden en de raad hierover te informeren;
4. Vorenstaande te verwerken in de (concept-) zienswijze op het ontwerp
Omgevingsverordening NH20201.
5. Ook in de toekomst standvastig te zijn voor ten minste 600 m tussen windturbines
en woningen.

H. Nederpelt / A. 13-5-2020: in het voorstel wensen en bedenkingen voor het concept RES-NHN nemen we de
van Langen
afstandsbepaling mee. Het voorstel behandelt de raad na de zomer, op 2 september.
Daarnaast gaat het mee in de zienswijze op de Omgevingsverordening NH2021, deze volgt in
2021.

Aanhouden

M251

2-jul-20

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks, Nacht van de nacht Draagt het college op jaarlijks mee te doen aan de Nacht van de nacht
(DOC-20-279564)

Q3 2020

H. Nederpelt

Aanhouden

M253

3-sep-20

Raad

Motie PWF Maak de RES duurzaam leefbaar (Z-20-110029, DOC-20298502)

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Q4 2020
De bullet
• ‘Het plan Duurzaam Leefbaar van de heer Buitendijk handvatten geeft voor de
nadere invulling van de zoekgebieden op het grondgebied van gemeente Medemblik.
De ontwikkeling van het project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat hierbij als
aanjager kan dienen.’

H. Nederpelt

Aanhouden

H. Nederpelt

Aanhouden

wordt vervangen door:
• 'Het Plan Duurzaam Leefbaar van de heer Buitendijk vormt voor de Raad van de
gemeente Medemblik een goede basis om invulling te geven aan de bijdrage in de
landelijke opgave voor duurzame energieopwekking op het grondgebied van de
gemeente Medemblik. De ontwikkeling van het project Wieringerhoek van
Rijkswaterstaat kan hierbij als aanjager dienen.'
M254

3-sep-20

Raad

Motie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20- Roept het college op: “Ook voorrang te geven aan besparingen d.m.v technieken
110029, DOC-20-298504)
met een hoge energie coëfficiënt en voorzieningen zoals isolatie en materiaal
gebruik.”
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M255

3-sep-20
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M256

3-sep-20

M257

M258

Omschrijving

12 november 2020

Einddatum

Pfh

Motie VVD Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN (Z- Spreekt uit: Dat de raad er voorstander van is om niet meer voor het huidige bod
20-110029, DOC-20-298506)
maar voor de toekomst na 2030 - het zoeken naar aanwending van andere bronnen,
met name van kernenergie, waaronder thorium, nadrukkelijk op de agenda te
houden en dit bij de landelijke overheid onder de aandacht wordt gebracht en dat
de voorziene tweejaarlijkse evaluatie van de RES daartoe het moment biedt. en
draagt de portefeuillehouder op dit standpunt in de discussie in de diverse gremia
waaraan Medemblik deelneemt een plaats te geven.

Q4 2020

H. Nederpelt

Aanhouden

Raad

Motie D66 Open vizier voor nieuwe oplossingen voor duurzame
energieopwekking (Z-20-110029, DOC-20-298513)

Q4 2020

H. Nederpelt

Aanhouden

3-sep-20

Raad

Motie CDA Wieringerhoek; meekoppelkansen en lokale participatie (Z- Verzoekt het college:
20-110029, DOC-20-298515)
• Het opstellen van een kustvisie voortvarend op te pakken met als doel dat de
lokale bevolking haar mening kan geven.
• De meekoppelkansen die het project Wieringerhoek biedt te benutten.

Q4 2020

H. Nederpelt

Aanhouden

3-sep-20

Raad

Motie CDA Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales (Z-20-110029,
DOC-20-298519)

Draagt het college op:
Q4 2020
In de regionale overleggen over de RES, de WEK en de regionale warmtevisie uit te
dragen dat biomassacentrales waar geïmporteerd snoeiafval en hout wordt verbrand
niet gewenst zijn als instrumenten voor duurzame energieopwekking

H. Nederpelt

Aanhouden

Draagt het college op:
Gedurende het gehele proces van de RES, met name bij de tweejaarlijkse
actualisaties en bij het concreet invullen van zoekgebieden, actief in te zetten op
de mogelijkheden van het toepassen van andere technieken dan/naast wind- en
zonne-energie, op het moment dat deze andere technieken bewezen hebben als
vervangers te kunnen dienen.
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