Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
Nummer
Zaaknummer
Naam commissielid
Fractie
Onderwerp

DOC-20-319233
Z-19-083029
C. Neefjes
PW2010
Aanvullende commissievragen PW2010 raadscie. 12-11
agendapunt 8.2 Huisvesting buitenlandse werknemers
commissie
Datum waarop de vraag is gesteld
9 november 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
M.b.t. Participatie het volgende:
1.

Ik tref een verslag aan van een gesprek met de kernraden, slechts 12 personen namen
deel aan dit gesprek, minimaal 5 kernen zijn dus in het geheel niet betrokken geweest
bij dit proces, welke kernen zijn dit? En heeft u later nog contact gezocht met deze
kernen? Zo nee, waarom niet?

antwoord

Wij verwijzen u naar de beantwoording van commissievraag 3 van het CDA.
Sommige kernen hebben een gecombineerde kernraad, zoals Midwoud-Oostwoud.
Andere kernen hebben geen kernraad (Benningbroek, Sijbekarspel).
Waarom dorpsraad Onderdijk niet aanwezig was, is niet bekend.

2.

Heeft u naast de kernraden ook nog op een andere manier inwoners van Medemblik
proberen te bereiken i.v.m. participatie bij dit zeer ingrijpende beleid?
Zo ja, hoe dan en wat heeft dit opgeleverd?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. Dit punt is kort aangestipt op de avond voor de kernraden: daar gaf een
kernraadslid aan dat het inwoners vaak pas wat gaat zeggen als er concreet iets ‘in hun
achtertuin’ komt. Het beleid is nog te ver van hun bed. Vanwege het beperkt aantal
mensen dat wij konden ontvangen, is afgezien van verdere actie. Het ontwerpbeleid
wordt op grond van de inspraakverordening voor zes weken ter inzage gelegd. Hierop
kan iedereen reageren.

3.

De ongeveer 150 ondernemers in Medemblik die met arbeidsmigranten werken hebben
met 16 personen mee geparticipeerd aan dit beleid, een ‘participatiedekking’ van
ongeveer 10%.
Als naast die 12 dorpraadsleden geen andere burgers geparticipeerd hebben is de

‘participatiedekking’ van de inwoners van deze gemeente ongeveer 0,03%
Vind u dat dit percentage voldoende voor een reële inbreng van de inwoners? motiveer?
Antwoord

Wij bespraken dit onderwerp ook op 18 november 2019 in de gemeenteraad. Wij hebben
aangegeven dat u een volksvertegenwoordigende rol heeft.

4.

De max. grootte van grootschalig is 2x300 per kern, welke participant heeft dit
ingebracht?
(ondernemers, migranten of dorpsraden), als dit niet door één van deze drie is
ingebracht, hoe komt u dan aan deze optie en aan dit getal?

Antwoord

Uw raad heeft in de motie van 19 december 2019 aangegeven: ‘handhaaf het huidige
beleid om grootschalige locaties te realiseren’.
 In het huidige beleid staat het maximum van twee per kern.
 Er is in het huidige beleid geen maximum opgenomen over wat onder
grootschalig wordt verstaan (wel was ooit opgenomen 200-250 personen, maar
dit is later via amendementen weer teniet gedaan). Wij hebben zelf het aantal
300 ingebracht en dit tijdens de gesprekken besproken.

5.

Hetzelfde voor plattelandswoningen, welke participant heeft dit ingebracht of hoe komt
u hier anders toe?

Antwoord

Wij hebben dit zelf ingebracht. Het huisvesten in plattelandswoningen sluit aan bij de
bestaande regeling die in onze bestemmingsplannen is opgenomen. Wij hebben op dit
specifieke onderdeel geen reactie van participanten ontvangen.

