Toezeggingen- en motielijst

A. van Langen
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771

22-feb-18

Raad

Perceel Balkweiterhoek 67a Zwaagdijk-West

864

19-dec-19

Commissie

869

19-dec-19

885

12 november 2020

Pfh

Stand van zaken

M.b.t. perceel Balkweiterhoek 67a Zwaagdijk-West zegt de wethouder toe dat de
Q2 2020
gemeente in gesprek is met de provincie over dit perceel en wordt betrokken bij het
proces. De provincie onderzoekt de opties m.b.t. dit perceel en verricht taxaties. De
wethouder zegt toe dat de raad (via de actieve informatie of via een
informatienota) op de hoogte wordt gehouden. Daarbij zal ook antwoord gegeven
worden op de volgende vragen:
- Wanneer is een woonbestemming gegeven aan het huis? (is er geen sprake van een
agrarische bestemming?)
- Kan er sprake van zijn dat het perceel gebruikt wordt voor een verlenging van
Zevenhuis?

A. van Langen

15/03/18: Er is nog geen planning afgegeven door provincie. Wij informeren u zodra er nieuws Aanhouden
is. 29/05/18: 15 mei heeft de provincie aangegeven dat zij nog niet verder is in de
besluitvorming over het perceel. 22/10/18: De provincie is nog niet verder in de
besluitvorming. 04/12/18: 20 november vond een ambtelijk overleg plaats tussen de
gemeente en de provincie over de nieuwe invulling van de percelen Balkweiterhoek 76 en
Zwaagdijk 405 in Zwaagdijk-West. Dit overleg was verkennend. In januari vindt een
vervolgoverleg plaats.
28/01/19: Het vervolgoverleg met de provincie wordt ingepland.
18/02/19: De provincie heeft laten weten dat zij, voorafgaand aan het vervolgoverleg, de
grond eerst laat taxeren.
25/03/19: Er is nog geen vervolgoverleg gepland. De provincie is nog in afwachting van de
taxatie.
29/04/19: De taxatie is uitgevoerd. De provincie bespreekt het taxatierapport eerst intern en
neemt dan contact op voor een vervolgafspraak.
29/05/19: De provincie heeft nog geen contact opgenomen voor een vervolgafspraak.
19/08/19: De taxatie wordt momenteel afgerond. De provincie neemt na het zomerreces
contact op om te bespreken wat het vervolg kan en moet zijn.
02/10/19: Er is bij de provincie op aangedrongen dat zij spoedig een vervolgstap zetten in het
proces en met ons in overleg treden.
28/11/19: De provincie heeft nog geen vervolgstap gezet in het proces en is nog niet met ons
in overleg getreden.
18/02/20: De provincie heeft op 18 februari 2020 laten weten dat zij bezig zijn met de
taxatie en gerelateerde zaken. De provincie verwacht met 1-2 maanden daarover meer
duidelijkheid te hebben.
01/05/20: De provincie heeft laten weten dat zij door Corona nu niet kunnen zeggen op welke
termijn zij de taxatie en de strategie afronden.

Kaderstelling Weeshuisgronden

Bij de uitvoering van het besluit kaderstelling Weeshuisgronden wordt aandacht
besteed aan:
• Variatie in woningen
• Ontsluiting D noordelijker realiseren (langs de sloot) bestuderen als optie
• Molen als thema meenemen (als suggestie)
• Alternatieven in de bouw (knarrenhof, CPO, etc.) meenemen + actief onder de
aandacht brengen
• Ruimte voor bouw voor middengroepen; overleg met corporaties
• Aandacht voor uitdagende architectuur aan de randen

Q3 2021

A. van Langen

21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is Aanhouden
naar verwachting 2021.

Raad

Natuurvriendelijke oevers woningbouw Schepenwijk/Weeshuis

Bij de inrichting woningbouw Schepenwijk/Weeshuis c.q. bij overleg met HHNK en
stedebouwers zal de portefeuillehouder het onderwerp natuurvriendelijke oevers
aan de orde stellen als één van de onderdelen van duurzaamheid en biodiversiteit.

Q3 2021

A. van Langen

21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is Aanhouden
naar verwachting 2021.

23-feb-20

Raadscie

ARO-procedure beoogde locatie zwembad

De wethouder heeft toegezegd de commissie via actieve informatie te blijven
informeren over het proces in het kader van de ARO-procedure voor de beoogde
locatie van het zwembad.

Q2 2020

A. van Langen

22-06-20 U bent op 18-06-2020 via de actieve informatie geïnformeerd over de behandeling
van het plan in de ARO-commissie. 29/10/20: raad is geinformeerd over uitvoering moties
zwembaden middels informatienota (DOC-20-267118). Dit is onderdeel van de
begrotingsbehandeling november 2020.

898

18-mei-20

Infonota DOC- Herziening Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
20-248023

Het streven is om de herziening van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Q1 2021
de gemeente Medemblik in Q1 2021 aan uw raad aan te bieden voor besluitvorming.

A. van Langen

899

4-jun-20

Raad

De kruimelregeling is wettelijk vastgelegd. De wethouder zegt
toe voor de toepassing hiervan zoveel mogelijk de plannen die
in 2017 zijn gemaakt na te zullen komen.
o Er zal een second opinion worden gevraagd voor het behoud
c.q. verplaatsing van de kroningsboom (incl. kosten hiervoor).
o Er wordt binnenkort een informatienota geleverd over de
uitvoering van de verbeteringen voor de huidige
parkeervoorzieningen achter de dijk (uitbreiding, verlichting,
pad).

A. van Langen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop
Nieuwstraat"

Einddatum
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Q3 2020

Advies griffie

Aanhouden

Aanhouden

Definitieve inrichtingstekening gaat uit van behoud van de kroningsboom waardoor het
opvragen van een second opinion niet nodig is, zie ook informatienota DOC-20-297217.

Aanhouden
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A. van Langen

12 november 2020
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Advies griffie

908

2-jul-20

Raad

Ingekomen stuk DOC-20-271769, Verbouw Winkel Bagijnhof 7

De raad heeft de brief naar cat. III verplaatst (het college verzoeken om nadere
informatie of voorstellen te leveren)

Q4 2020

A. van Langen

24/09-2020 Het college kijkt nogmaals naar het verzoek en verwacht uw raad in Q4 2020
hierover te informeren.

Aanhouden

909

2-jul-20

Raad

Ingekomen stuk DOC-20-271419, Nieuwbouwplan Vliethof in Onderdijk De raad heeft de brief naar cat. III verplaatst (het college verzoeken om nadere
informatie of voorstellen te leveren)

Q4 2020

A. van Langen

07/08/20: De brief wordt opgepakt na de zomervakantie.

Aanhouden

910

2-jul-20

Raad

Ingekomen stuk DOC-20-263111, Brandbrief woningbouw kern
Wervershoof, Dorpsraad Wervershoof

Q3 2020

A. van Langen

27/8/20: Wij zijn in gesprek met de dorpsraad over de mogelijkheden van woningbouw in de
kern Wervershoof.

Aanhouden

913

3-sep-20

Raad

Ingekomen stuk (cat. III) 1366 (doc 20-293827) Brief De Woonschakel, De wethouder zegt een themabijeenkomst toe.
Wooncomapgnie en Woningstichting Grootslag

Q4 2020

A. van Langen

Themaraad op 14-12-20.

Aanhouden

917

24-sep-20

Raad

Vastleggen afspraken ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden
(Motie)

De wethouder doet de volgende toezegging bij de motie “Vastleggen afspraken
Q4 2020
ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden”:
De wethouder zal informeren op welke wijze de Omgevingsdienst NZK en de
Omgevingsdienst NHN met elkaar overleggen en elkaar informeren; mogelijk kan de
gemeente daar z’n voordeel mee doen waar het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen
in grensgebieden.

A. van Langen

30/10/20: met de ODNZKG, SED-gemeenten en Hollands Kroon is afgesproken dat de
Aanhouden
raadsvragen over het perceel HVC/Afvalzorg/Sortiva door de gemeente worden doorgestuurd
naar de ODNHN. Op die manier is de ODNHN hiervan op de hoogte. U wordt nog geïnformeerd
of er op dit moment een overlegstructuur tussen de ODNHN en de ODNZKG is.

De raad heeft de brief naar cat. III verplaatst (het college verzoeken om nadere
informatie of voorstellen te leveren)

A. van Langen

Moties
M175

26-apr-18

raad

Motie CU Teruggeven raadsvoorstel aan college Gemeentelijke
Werkgroep toegankelijkheid - Pilot Andijk

Draagt het college op: 1. Het voorstel terug te nemen en met een nieuw voorstel te Q4 2020
komen in het najaar;
2. daarbij de aandachtspunten van de meningvormende commissie van 12 april 2018
te betrekken, zoals
a. betrokkenheid van de belanghebbenden en de ervaringsdeskundigen;
b. betrokkenheid van de kernraden in samenwerking met de werkgroep
ervaringsdeskundigen;
c. onderzoek naar een mogelijke rol voor ‘Ongehinderd’ (een maatschappelijk
gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland);
d. toegankelijkheid tot vast onderwerp van de uitvoering WMO maken;
e. hierbij samenwerking met andere gemeenten zoeken;
f. toegankelijkheid als vast aandachtpunt meenemen in de wijkschouw;
g. VN-verdrag / inclusieve gemeente;
h. eenvoudig en duidelijk meldpunt (via de website gemeente) voor inwoners mbt
minder of ontoegankelijke situaties (dus apart van de melding van kapotte
lantarenpalen etc);
i. samenwerking met (medewerkers van) zorginstellingen zoals MEE/Wering en
Omring.
3. het concept-raadsvoorstel af te stemmen met de indiener van het burgerinitiatief

A. van Langen

21/08/18: in september wordt de raad met een Informatienota geinformeerd over de stand
Aanhouden
van zaken.
27/09/18: vanwege capaciteitsproblemen wordt in Q4 uw raad nader geinformeerd.
06/12/18: Januari/februari wordt uw Raad met een Informatienota geinformeerd over svz
25/03/19 Ivm capaciteitsproblemen wordt uw raad medio mei/juni geinformeerd
30/04/19: a. de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte wordt aangepast op toegankelijkheid
Openbare Ruimte
30/04/19: b. vanwege capaciteitsproblemen wordt de oprichting van een werkgroep
uitgesteld naar Q4 2019/Q1 2020
03/10/19: als gevolg van onderbezetting van de cluster Verkeer is de werkgroep tijdelijk
stilgelegd. Verwachting in Q1 2020 weer te kunnen starten.
01/11/19 onvoldoende capaciteit voor een herstart. Mogeijk eind Q1 2020
21/01/20 onvoldoende capaciteit voor herstart, naar Q3 2020
12/03/20 we beraden ons op andere mogelijkheden voor onderzoek. In de Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte (LIOR) is toegankelijkheid opgenomen.
24/09/20 onvoldoende capaciteit voor herstart

Cie Ruimte 20-6-2019: de beantwoording van de vraag van het CDA wordt
nagezonden en in de toezeggingenlijst verwerkt.

M211

25-apr-19

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag GemeenteBelangen.
Voorlichting en sanering asbesthoudende daken.

Draagt het college op:
Q1 2020
1. Een plan van aanpak aan de raad voor 1 oktober 2019 voor te leggen, met het
doel om op 1 januari 2025 alle asbestdaken in Medemblik gesaneerd te hebben;
2. In het plan van aanpak komen ten minste voorstellen voor uitwerkingen van de in
de bijlage opgenomen punten;
3. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te bewegen dat er een provinciale
subsidieregeling komt ter vervanging van de beëindigde rijkssubsidieregeling.
AANVULLING: Raadscie 23/4 De heer Plekker stelt voor deze ook nog aan te houden
en niet af te voeren tot de themabijeenkomst na de zomer.

A. van Langen

De ODNHN wordt om advies gevraagd.
Aanhouden tot
4/10/2019: Een informatienota wordt aan de raad aangeboden in Q1 2020.
themabijeenkomst.
03/04/2020: Er is een informatienota naar de raad gestuurd. In deze informatienota wordt de
optie van het organiseren van een themabijeenkomst genoemd. In verband met het wegvallen
van de aanleiding van deze motie (zoals beschreven in de informatienota) svp afvoeren.
27/08/2020: De themabijeenkomst wordt in verband met Corona verplaatst naar 2021.

M216

11-jul-19

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag D66. Opwekking zonne-energie Verzoekt het college: 1. De mogelijkheden te onderzoeken van het plaatsen van
Q1 2020
op buitendijkse parkeerterreinen (Z-18-018511, DOC-19-172059)
zonnepanelen op het door te ontwikkelen buitendijks parkeerterrein, alsmede op de
mogelijke nog te realiseren nieuwe parkeerterreinen;
2. De raad zo spoedig mogelijk over het resultaat van het onderzoek te informeren.

A. van Langen

22/08/2019 IC.1 Motie gewijzigd aangenomen op 11 juli 2019.
03/10/19: wordt meegenomen in het ruimtelijk (groen) inpassingsplan Q2 2020
01/11/19 zie hiervoor, wordt in uitwerking meegnomen, over resultaat wordt raad tzt
geinformeerd
21/01/20 Met een Informatienota wordt de raad in februari geinformeerd over svz
12/03/20 we hebben uw raad met een Informatinota geinformeerd over de svz
24/9: Loopt mee in ontwerpopgave landschapsarchitecten
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M224

10-okt-19

Raad

Motie CDA vreemd aan de orde van de dag (Z-19-075245, DOC-19194307) inzet starterswoningen West-Friesland

M229

19-dec-19

Raad

M238

27-feb-20

M240

M260

12 november 2020

Einddatum

Pfh

Stand van zaken

Advies griffie

Draagt het college op:
Q2 2020
1. De hoogste prioriteit te geven aan het bouwen van woningen in de goedkopere
segmenten voor jongeren en startende huishoudens.
2. In regionaal verband stevige plannen te maken om deze opgave voor extra
nieuwbouw in de betaalbare sector mogelijk te maken.
3. De raad een voorstel te doen tot een herformulering van de toetsingscriteria
(zoals besloten in de raad van feb 2018) om daarin meer flexibiliteit aan te brengen,
waardoor plannen kansrijker zijn om gerealiseerd te worden.
4. Dat de gemeenteraad over een half jaar een rapportage ontvangt waarin naast
bestaande ook nieuw te realiseren woningbouwplannen in de betaalbare sector zijn
benoemd.
5. Dat er binnen de woningbouwplannen die op stapel staan duidelijk moet zijn wat
de ambitie is van het college ten aanzien van het aantal betaalbare woningen voor
jongeren en startende huishoudens en een indicatie van de datum waarop er gestart
gaat worden met deze bouw.

A. van Langen

1-11: planning volgt nog bij volgend BTA
28-11: in april-mei 2020 volgt er een document in het verlengde van de thema-avonden
gebiedsontwikkeling. 23-9-20: informatienota aangeleverd bij college, daarna naar raad.
Afgehandeld, informatienota 6-10-20 naar raad gestuurd (Z-19-075245; DOC-20-275852).

Afvoeren

Motie CDA Weeshuisgronden: Procentuele verhoging van te bouwen
woningen in goedkope koopsegment

Draagt het college op:
Een woonwijk te ontwikkelen met circa 200 woningen met ruimte voor
(aankomende) gezinnen, maar ook ruimte voor starters, 55+ers en circa 25% sociale
huur en te streven naar 25% goedkope koop.

Q3 2021

A. van Langen

21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is Aanhouden
naar verwachting 2021.

Raad

Motie CDA Straatnaamgeving in het kader van herdenken 75 jaar
vrijheid

Verzoekt het college:
Q2 2020
- De mogelijkheden te onderzoeken welke nieuw te bouwen wijk of wijken hiervoor
in aanmerking kunnen komen en de raad hierover te informeren. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met de relaties tussen de lokaal historische
achtergrond van de wijke en de te gebruiken naam/namen;
- In algemene zin een keer met de raad van gedachten te wisselen over beleid rond
straatnaamgeving.

A. van Langen

01/05/2020: De mogelijkheden van de uitvoering van deze motie worden op dit moment nog
onderzocht. Zodra het college een plan van aanpak heeft, krijgt de raad deze toegestuurd.

Aanhouden

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

24-sep-20

Raad

Motie GB e.a. Tiny houses en flexwoningen

En roept het college op om:

A. van Langen

Nieuw

Q4 2020

houses en flexwoningen;
locatie(s);
bestaande regelgeving weg
te nemen.
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Het College neemt een proactieve houding aan, is bereid met intiatiefnemers te overleggen
en zoekt creatief naar mogelijkheden binnen de regelgeving

