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Advies griffie

716

11-sep-17

cie. SLZ

Zwembad

De exploitatieovereenkomst die met stichting de Zeehoek wordt gesloten zal ter
kennisname aan de raad worden gezonden.

Q2 2021

J. Fit

2/11/17: Q2 2018.
29/5/18: planning is bijgesteld. Zie DOC-18-069524. Q4/2018.
15/8/2018 planning bijgesteld naar Q4 2020.
18/10/2018: Dit komt aan de orde in de vervolgfase. Planning Q4 2019.
1/10/2019 . Planning Q2 2020.
29/4/2020: de commissie besprak op 23/4/2020 een bespreeknotitie waarvan de inhoud van
de business case (exploitatie) onderdeel was. De business case wordt nu uitgewerkt door het
bestuur van de stichting. Beoordeling volgt in Q1 2021.
27-8-2020: de raad nam op 2-7-2020 2 moties aan. Daaruit volgt dat de business case later
wordt opgesteld: Q2 2021

Aanhouden

782

10-apr-18

DOC-18066280

Uitvoeringsplan alcohol&drugs

Evaluatie 2020

Q2 2020

J. Fit

29/5/18: Q2 2020
18/2/19: SF conform planning
30/04/20:Vanwege werkzaamheden met betrekking tot Coronacrisis is niet voldaan aan de
toezegging om op tijd een uitvoeringsplan alcohol en drugs op te stellen. We verwachten
medio Q3 met deze toezegging aan de slag te gaan.

Aanhouden

854

7-nov-19

Raad

Lange termijn accommodaties

Het college is bereid om – in plaats van een onderzoeksrapport te maken –een
Q2 2021
voorstel te doen om met de raad een proces in te gaan over het onderwerp “hoe kan
de gemeente op de lange termijn de accommodaties op peil houden”.

J. Fit

28-11-2019: Q1 2020
14-02-2020: Raadsvoorstel in raadvergadering 27-02-2020. DOC-20-229902. 4-5-2020:
raadsbehandeling 19-3-2020. Afgehandeld. 03-06-2020: op 09-04-2020 voorstel geamendeerd
vastgesteld door raad. Verwachte oplevering accommodatiebeleid Q2 2021.

Aanhouden (tot na
besluitvorming)

855

7-nov-19

Raad

Evaluatie Topsport

Het college zal in Q3 2020 in het kader van de begroting terugkomen bij de raad op
de evaluatie van de topsport;

Q3 2020

J. Fit

Voorgaande tekst is door andere bewerker verwijderd.
30/10/2020: Afgehandeld, RVS aangeleverd (DOC-20-298817)

Aanhouden (tot na
besluitvorming)

905

19-mei-20

Ingekomen
brief, cat.III

Bungalowpark Zuiderzee B.V.

zwembad Zuiderzee Medemblik 2020

Q4 2020

J. Fit

4-8-2020: pfh heeft gesprek gehad met de eigenaar zwembad Zuiderzee. De optie
'samenwerken met Zuiderzee' komt terug bij de begrotingsbehandeling, conform de motie
Kadernota Zwembad De Zeehoek (raad 2-7-2020). 18-9: raad is geinformeerd over uitvoering
moties zwembaden middels informatienota (DOC-20-267118). 29-10-2020: onderdeel
begrotingsbehandeling november 2020.

Aanhouden

906

18-jun-20

Raadscommiss Lokaal sportakkoord
ie

Wethouder Fit zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wie de koplopers
zijn (is dat bijvoorbeeld ook Team Sportservice WestFriesland). Ook zal zij
aangeven of en zo ja hoe de inbreng van mensen met een beperking, met name
waar het gaat om aangepast vervoer, is meegenomen in het sportakkoord.
Wethouder Fit antwoordt dat Team Sportservice nadrukkelijk betrokken is bij het
hele proces. In de gesprekken is zeker aandacht geweest voor mensen met een
beperking in relatie tot aangepast vervoer. De wethouder zegt toe deze beide
punten nader schriftelijk toe te lichten

Q3 2020

J. Fit

27-8-2020: antwoord in Q4 2020

Aanhouden

911

4-jun-20

infonota

Onderzoek of de nadere regels budget Leefbaarheid en de nadere
regels van het Activiteiten-en Kernenbudget samengevoeg kunnen
worden tot één (aangepaste) AKB-regeling

Aanbeveling uit de evaluatie is te onderzoeken of het mogelijk is de nadere regels
Q4 2020
budget Leefbaarheid en de nadere regels van het Activiteiten-en Kernenbudget
samen te voegen tot één (aangepaste) AKB-regeling. Dit onderzoek voert het college
najaar 2020 uit; de raad wordt geinformeerd als het onderzoek is afgerond.

J. Fit

14-09-2020: planning Q4 2020

Aanhouden

918

8-okt-20

Raadscie

1e raadsvoorstel Lange Termijn Accommodatiebeleid

Wat betreft de het kenbaar maken dat men kan participeren zegt zij toe dat social
media intensiever dan nu worden ingezet. Ook zal melding in de Medemblikker
worden gemaakt. Op voorstel van B. Huisman zegt de wethouder toe dat ook
melding van de participatie wordt gemaakt in de dorpsbladen en via bv. een poster
bij de accommodaties. J. Fit zegt dit toe; ook kernraden zullen geïnformeerd
worden.

Q4 2020

J. Fit

30-10-2020: Q2 2021

Nieuw

919

8-okt-20

Raadscie

1e raadsvoorstel Lange Termijn Accommodatiebeleid

Hoe wordt ervoor gezorgd dat ook kinderen/jongeren worden betrokken bij de
participatie? Reactie J. Fit: Stichtingsbesturen bestaan ook uit jongeren. Het is
echter goed om te inventariseren of dat toereikend is, dit zegt zij toe.

Q4 2020

J. Fit

30-10-2020: Q2 2021

Nieuw
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Moties
M182

1-nov-18

Raad

Motie Rvs MFA in Wervershoof; vervoersmogelijkheid (IVR-18-05452)

Draagt het college op: met voorstellen te komen voor een vervoersmogelijkheid voor Q2 2020
iedereen om deze voorziening voor een ieder bereikbaar te maken.

J. Fit

29/11/18: Dit komt aan de orde in de vervolgfase. Planning Q4 2019.
Aanhouden
28--11-2019: planning Q2 2020. 29/4/2020: bereikbaarheid is onderdeel van business case. Zie
nummer 710. Planning Q1 2021. 27-8=2020: Q2 2021

M230

19-dec-19

Raad

Motie vreemd aan de orde van de dag GB Een sprong in het diepe!

Q1 2020

J. Fit

17-1-2020: bespreeknotitie in commissie in Q1.
Aanhouden
14-2-2020: cie. 26 maart.
29/4/2020: bespreeknotitie is in de commissie van 23/4/2020 behandeld. Beoordeling
aanbiedingen aanbesteding en business case in Q1 2021. 4-8-2020: de raad nam op 2-7-2020
een nieuwe moties aan (Kadernota Zwembad De Zeehoek en Zwembadendiscussie), waardoor
het aanbestedingstraject is gestopt en nieuwe opties worden uitgewerkt. De business case is
afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt en volgt daarop. 18-9: raad is geinformeerd
over uitvoering moties zwembaden middels informatienota (DOC-20-267118). 29-10-2020:
onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.

M244

2-jul-20

Raad

Motie PWF agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembaddiscussie (DOC20-279546)

Verzoekt het college:
1. Een aanbesteding uit te schrijven voor de Design en Build van het nog te bouwen
overdekte zwembad voor de gemeente Medemblik en de gunningsleidraad voor te
leggen aan de raad.
2. Deze aanbesteding voldoet aan de volgende kaders:
a. Configuratie
o 25 meter bad (waarbij een beweegbare bodem wenselijk is)
o Doelgroepenbad, waarbij een beweegbare bodem noodzakelijk is
o Een klein peuterbad
o Indien mogelijk een glijbaan
o Indien mogelijk een whirlpool
o Een (kleine)
horeca
Draagt
het college
op: - De diverse mogelijkheden en eventuele combinaties te

Q3 2020

J. Fit

9-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.

Aanhouden

onderzoeken met doorrekening van de te verwachten exploitatielasten;
- De raad daarvan op de hoogte te stellen zo mogelijk voor de begrotingsbehandeling
2021

M249

2-jul-20

Raad

Motie GemeenteBelangen agendapunt C4 Kadernota 2021, Doorgaan
met ontwikkelingen en aanbesteding MFA Abbekerk (DOC-20-279553)

Draagt het college op:
Q3 2020
• Binnen twee maanden de raad informatie te verstrekken, wat de (financiële)
consequenties zijn, wanneer de school geen onderdeel meer zal zijn van het nieuwe
MFA in Abbekerk.
• Op basis van de uitkomsten de raad bij de begroting een voorstel te doen, in
relatie tot een integrale afweging van de grote projecten zoals o.a. Sporthal
Wognum en zwembad Wervershoof.
Voorts uit te spreken:
• Wel de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot architectenkeuze door
te laten gaan op basis van bovenstaande opties (namelijk met of zonder school).
Mocht er vervolgens bij de behandeling van de begroting een positieve uitkomst zijn
voor dit project dan kunnen er slagvaardige keuzes gemaakt worden richting een
aanbesteding.
• Dat de voorbereiding en realisatie van woningbouw op de diverse locaties in
Abbekerk zijn doorgang zal blijven vinden conform de oorspronkelijke plannen.

J. Fit

29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.

Aanhouden

M252

3-sep-20

Raad

Motie VVD Toekomst gymzaal Sportlaan Wognum (Z-18-044289, DOC20-298497)

Verzoekt het college:
• Separaat aan uitvoer van het raadsbesluit, in goed overleg met de betrokken
verenigingen te onderzoeken of optie 3 op termijn, op basis van de onderstaande
uitgangspunten, budgetneutraal of vrijwel budgetneutraal uitgevoerd kan worden:
o Op basis van een taakstellend maximaal budget van € 120.000 (kapitaalslasten
derhalve € 8.000 per jaar).
o Op basis van een jaarlijkse huurverhoging met € 2.000.
• Verzoekt tevens de raad hierover actief te informeren en indien dit inderdaad
mogelijk is, op basis hiervan een nieuw raadsvoorstel uit te werken.

J. Fit

29-10-2020: Q2 2021,

Aanhouden
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