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Advies griffie

860

28-nov-19

Raad

Uitvoering heffing Forensen- en Verblijfsbelasting

Het college draagt er zorg voor dat per belastingjaar 2021 de forensen- en
verblijfsbelasting voor niet ingeschreven arbeidsmigranten geïnd zal worden
(voorbereidingen in 2020).

Q4 2020

D. Kuipers

20/12: het college gaat in 2020 verder met de voorbereidingen

Aanhouden

873

30-jan-20

Commissie

Uitvoering WvGGZ door GR GGD HN

De heer Kuipers zegt toe de raad over een half jaar over de uitvoering van de
WvGGZ te informeren.

Q4 2020

D. Kuipers

07-09-2020: Monitor van de GGD over het eerste half jaar is nog niet ontvangen, planning is
september/oktober. Informatienota raad volgt in Q4.

Aanhouden

878

4-feb-20

Auditcie

213a Onderzoeken

De wethouder zegt toe dat hij zal onderzoeken wat er gebeurd is, de bevindingen
zal rapporteren en zal aangeven wat het college hieraan gaat doen.

Q2 2020

D. Kuipers

883

27-feb-20

Raad

Ingekomen stuk 1077 Situatie Jeugdzorg (DOC-20-218801)

Verplaatst naar Cat. III: Het college zal de raad informeren over wat gedaan wordt
met de aanbevelingen. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of het juist is dat
kinderen bij campings worden ondergebracht.

Q2 2020

D. Kuipers

30/4:SP: er zit een discrepatie tussen de toezegginig en achterliggende stukken. Momenteel
wordt uitgezocht wat de vraag precies is. 25/5 SP: Het gaat hier om een persoonlijke
aangelegenheid, deze kunnen we niet in de raad bespreken. Wij zijn er mee bezig. Hiermee
wordt dit punt afgesloten. Dit punt kan afgevoerd worden.
17/6 Als raadslid is een van de rollen om inwoners van de gemeente te horen, deze
betrokkenheid wordt gewaardeerd. Vanuit AVG kan naar de raad niet teruggekoppeld worden
als een raadslid een brief heeft ontvangen van een inwoner. Het feit dat deze terugkoppeling
niet kan plaatvinden betekend uiteraard niet dat de zaak niet wordt opgepakt of gemonitord.
25/8: naar aanleiding van ingekomen stuk (DOC-20-218801), en eerdere brieven / mails is er
contact met de steller. Dit betreft een lopend proces waar aandacht voor is. Vanwege de AVG
kunnen we (individuele) raadsleden niet informeren over dit proces. De toezegging kan
afgevoerd worden.

Aanhouden. Tijdens
commissievergadering
18/6 is gevraagd aan
het college aan te
geven wat er gedaan
worden met de
aanbevelingen uit
ingekomen stuk 1077.

Q4 2020

D. Kuipers

27/8: nemen we mee in scenario recycletarief

Aanhouden

Q4 2020

D. Kuipers

28/10/2020: meegenomen in de eerstvolgende ronde actieve informatie

Aanhouden

Q4 2020

D. Kuipers

Aanvulling uit commissie 18/6/20: Mevrouw Selders verzoekt het college met
betrekking tot toezegging 883 aan te geven wat er gedaan wordt met de
aanbevelingen uit ingekomen stuk 1077.

900

4-jun-20

Raad

Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)

bij de uitwerking van het scenario recycletarief wordt de optie van kleine oranje
afvalcontainers betrokken;

914

3-sep-20

Raad

915

3-sep-20

Raad

Ingekomen stuk (cat. III) 1334 (doc 20-283154) Brief NVKK vereniging Het college wordt verzocht om nadere informatie of voorstellen te leveren.
voor schuldhulpverlening
Ingekomen stuk (cat. III) 1286 (doc 20-274439) Brief Gemeente
Het college wordt verzocht om nadere informatie of voorstellen te leveren.
Enschede, adhesiebetuiging motie stop de begrotingserosie als gevolg
van de decentralisaties

Aanhouden

Aanhouden

D. Kuipers

Moties
M226

7-nov-19

Raad

Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Hondenbelasting

Draagt het college op:
Te stoppen met het heffen van hondenbelasting en hiervoor een afbouwregeling te
creëren vanaf 2021 waarbij dit afbouwmodel afloopt in 2023.

Q4 2020

D. Kuipers

27/11 komt in 2020. 23/9 in kadernota heeft raad aangegeven dit vanwege de financiele
positie nog uit t stellen. College neemt onderwerp mee in de begroting 2021.

M241

8-jun-20

Raad

Motie GemeenteBelangen (gewijzigd aangenomen)

Draagt het college op: - Binnen het CAW te bewerkstelligen dat een second-opinion
onderzoek wordt gedaan naar de uitkomsten van de milieu-hygiënische
onderzoeken, drainage etc. in relatie tot de kostprijs van de stortplaats Westwoud
door een ter zake deskundige externe partij;
- Dat de raad van Medemblik deelnemer blijft van de gemeenschappelijke regeling
en daarbij dus uitvoering te geven aan de gemengde regeling voor wat betreft het
verdere beheer van de stortplaats Westwoud tot aan de overdracht.

Q4 2020

D. Kuipers

27-10: Besluit AB CAW 2 september: second opinion onderzoek wordt gedaan in 2023:
Aanhouden
wanneer de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm
opnieuw worden bekeken. Het CAW wordt omgevormd tot "Afvalbeheer Westfriesland". Dit is
de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk
afstemmingsplatform voor beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken.

M242

2-jul-20

Raad

Motie GemeenteBelangen agendapunt C4 Kadernota 2021,
Besparingen (DOC-20-279524)

Draagt het college op: In de Programmabegroting de volgende besparingen /
Q3 2020
inkomsten mee te nemen:
• Wijziging uitkering Gemeentefonds op PM. Er zijn nog teveel onzekerheden wat de
gevolgen van de herstructurering zijn. Ook andere gemeenten houden een PM post
aan. Dit levert een besparing op van minimaal € 1.125.000,- en maximaal €
2.250.000,-.
• Invulling te geven aan de motie over de Heffing verblijfsbelasting
arbeidsmigranten (motie aangenomen in de raad van 19 december 2019). Dit levert
extra inkomsten van ongeveer 400.000 structureel.
• Waar mogelijk onderdelen van de Omgevingswet uit te stellen als het niet
noodzakelijk is, tenzij de investeringen zichzelf kunnen terugverdienen (bijv. minder
regels en versnelde procedures). Dit levert een besparing op van 401.000 in 2021.
• Afbouwen hondenbelasting over meer jaren uitsmeren en afbouw starten in 2022.
Dit levert een besparing op 50.000 in 2021.
• Op het onderwerp duurzaamheid kiezen voor het wettelijk noodzakelijke, maar
wel investeren in dingen die zich bewezen op lange termijn terugverdienen. Dit
levert een PM besparing op.
• Neem bij evaluatie sociaal domein (dat in september opgeleverd wordt) ook
kostenbesparingsmogelijkheden mee.
• Zoek naar besparingen in IHP, neem ook best practises mee zoals de school in
Benningbroek (dat is een vorm van vernieuwbouw, voor een beperkt budget).

D. Kuipers

23/9 College heeft aangegeven de motie als input mee te nemen bij het opstellen van de
begroting 2021
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M245

2-jul-20

M246

Omschrijving

12 november 2020

Einddatum

Pfh

Stand van zaken

Motie CU agendapunt C4 Kadernota 2021, Betrek onze jongeren (DOC- Verzoekt het college: - Gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren Q3 2020
20-279532)
uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu
en over de samenleving in de toekomst;
- Hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties te benaderen en het
gesprek (met zowel raad als college) te organiseren en structureel een platform te
ontwikkelen om de participatie te borgen.
- Om een ‘generatietoets’ in te voeren waarmee voorgenomen beleid standaard en
vooraf getoetst wordt op de eventuele onevenredige impact ervan op verschillende
leeftijdscategorieën.

D. Kuipers

26/8: Een structureel platform te ontwikkelen om participatie van jongeren te borgen is in de Aanhouden
huidige bezetting niet haalbaar. Om dit platform te ontwikkelen en jongeren goed te laten
participeren is vanuit de beleidsafdeling én vanuit het jongerewerk een behoorlijke ureninzet
noodzakelijk. Deze uren zijn niet beschikbaar. Daarnaast is om dit platform te ontwikkelen en
te behouden een budget nodig, hier is geen budget voor geraamd. Het is wel haalbaar om
jongeren op projectbasis te betrekken, projecten waar jongeren affiniteit mee hebben. Het
moet wel duidelijk zijn op welke manier wij jongeren binnen een project willen laten
participeren (horen, informeren, meedenken of advies vragen).

Raad

Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembad De Zeehoek
(DOC-20-279548)

spreekt uit: • Voor de raad de kosten in beeld te brengen voor een gewijzigde
Q4 2020
configuratie toegespitst op leszwemmen en doelgroepen, en in beeld te brengen op
welke manier er samenwerking met zwembad Zuiderzee te realiseren is m.b.t.
zwemactiviteiten, nieuwbouw en ruimtebenutting;
• De financiële consequenties voor de structurele lasten vanaf 2022 en verder
inzichtelijk te maken;
• Op basis van de uitkomsten de raad bij de begroting een voorstel te doen, in
relatie tot een integrale afweging met de projecten dorpshuis Abbekerk en sporthal
Wognum. De voortgang van de eventuele ontwikkeling van een blaashal wordt daarin
meegenomen;
• De structurele subsidie van €30.000,- voor zwembad Zuiderzee te handhaven en te
dekken binnen de begroting 2021 en meerjarenraming

D. Kuipers

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

Aanhouden

2-jul-20

Raad

Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Investeringen in de
organisatie (DOC-20-279549)

Roept het college op: ● Te wachten met forse investeringen in de organisatie totdat Q4 2020
de gemeente zich in rustiger en stabieler economisch vaarwater bevindt;
● In aanloop naar de begroting de raad te informeren over taakvelden/afdelingen
waarin de druk het hoogst is ten aanzien van projecten en plannen, zoals met name
woningbouw en duurzaamheid. En dat daarvoor investeringsvoorstellen mogen
worden voorgelegd die duidelijk en met feiten onderbouwd zijn, waarbij opgemerkt
wordt dat die voorstellen per definitie incidenteel zijn en gefaseerd door de raad
kunnen worden geïmplementeerd.

D. Kuipers

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

Aanhouden

M247

2-jul-20

Raad

Motie PvdA agendapunt C4 Kadernota 2021, Buitendijks parkeren stad Draagt het college op:
Medemblik (DOC-20-279550)
• het project buitendijks parkeren Medemblik van de “waakvlam” te halen;
• de raad voor 1 oktober 2020 te informeren wat nog mogelijke beletsels zijn;
• de raad voor 1 oktober 2020 te informeren over de financiële gevolgen voor het
van de “waakvlam” halen voor de (meerjaren) begroting.

Q3 2020

D. Kuipers

M248

2-jul-20

Raad

Motie PvdA agendapunt C4 Kadernota 2021, Project huisvesting (DOC- Draagt het college op:
Q4 2020
20-279551)
• Het project huisvesting gemeentehuis gefaseerd uit te voeren, waarbij – in ieder
geval - gestart kan worden met noodzakelijke investeringen ivm het voldoen aan de
arbonormen;
• Een uitgewerkt voorstel aan de raad voor te leggen m.b.t. het nieuwe werken, en
overige investeringen waarbij de arbo-normen momenteel niet in het geding zijn;
• Hierbij rekening te houden met de verwachting dat thuiswerken ook in de
toekomst een deel van de werkweek zal gaan vullen, kortom minder werkplekken;
• Rekening te houden met de financiële situatie van onze gemeente, onderscheid
nut en noodzaak;
• In de toekomst te reserveren voor lange termijn onderhoud/vervanging.

D. Kuipers

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

Aanhouden

M250

2-jul-20

Raad

Motie D66 agendapunt C4 Kadernota 2021, Indexatie GR-en
handhaven (DOC-20-279557)

D. Kuipers

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

Aanhouden

Draagt het college op:
Q4 2020
- het uitgangspunt van indexatie van 2,3 % voor de GR-en consequent te hanteren en
daarmee zgn. kaasschaaf-kortingen uit te sluiten;
- mogelijke bezuinigingen op GR-en uitsluitend door te voeren onder gelijktijdige
vermindering van het opdrachtenpakket
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24-sep-20

Raad

Motie PWF ea Einde aan de stank van HVC versie nieuw

Draagt het college op:
Q4 2020
Alles te doen wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen:
- Dat de gemeente Medemblik bij alle belangrijke wijzigingen op en naast het
terrein van HVC geïnformeerd en betrokken wordt;
- Dat bij de genoemde uitbreiding wel een MER rapportage moet worden opgesteld;
- Dat precies in kaart wordt gebracht welke stoffen er bij HVC en Sortiva (beiden
onder toezicht van de provincie Noord-Holland) worden gestort en verwerkt;
- Dat precies in kaart wordt gebracht wat de gevolgen van het storten en verwerken
van genoemde stoffen zijn voor de bevolking van Medemblik;
- Dat alle informatie met betrekking tot genoemde stortplaats wordt gepubliceerd
met als doel de inwoners van Medemblik te informeren;
- Dat HVC op haar website duidelijk aangeeft waar omwonenden terecht kunnen
met klachten over geurhinder van de stortplaats (Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied);
- Dat op termijn de stank- en andere milieuoverlast definitief wordt beëindigd.

Pagina 3

Pfh

Stand van zaken

Advies griffie

D. Kuipers

27-10: er wordt een informatienota opgesteld

Nieuw

