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Onderwerp

Tweede raadsvoorstel LTA: Stresstest

Agendapunt

Lange termijn accommodatiebeleid

Portefeuillehouder(s)

Joset Fit

Afdelingshoofd(en)

Sabine van Eck

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 12 november 2020;
gelet op raadsbesluit van 9 april 2020 om tot een accommodatiebeleid te komen;
overwegende dat de raad in de vergadering van 29 oktober 2020 heeft ingestemd met de
afwegingsrichtingen en de daaruit voortvloeiende toekomstbeelden c.q. scenario’s. En daarbij een
amendement heeft aangenomen waarin het college wordt opgedragen om bij het voorstel over de
definitieve scenario’s tevens een voorstel voor een daarbij passend participatieniveau te doen. ;

besluit
1.

In te stemmen om de vier toekomstscenario’s in te zetten als gespreksinstrument binnen
het participatietraject.

2.

In te stemmen met de participatieniveaus ‘Raadplegen’ voor onze inwoners en
‘Adviseren’ voor maatschappelijke stakeholders, zoals beschreven in de bijgevoegde
notitie ‘Voorstel participatieniveaus LTA Medemblik’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 17 december 2020.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Lange termijn accommodatiebeleid: tweede raadsvoorstel over definitieve scenario’s en het
participatieniveau.

Aanleiding
9 April 2020 besloot u het college opdracht te geven het lange termijn accommodatiebeleid op te
stellen. Op 29 oktober 2020 heeft u ingestemd met de afwegingsrichtingen en de vier hieruit
voorvloeiende toekomstbeelden 2040. In de volgende stap van het proces zijn deze
toekomstbeelden (hierna scenario’s) aan een stresstest onderworpen. Het doel hiervan is om inzicht
te verkrijgen in de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de scenario’s. De scenario’s die
de stresstest doorstaan zetten we in als gespreksinstrument binnen het participatietraject. De
scenario’s bieden hiermee een inhoudelijk kader om met betrokkenen de mogelijkheden te
verkennen en input op te halen. Daarnaast heeft u op 29 oktober 2020 het college opgedragen met
een passend voorstel voor het participatieniveau te komen.

Voorstel
1.

In te stemmen om de vier toekomstscenario’s in te zetten als gespreksinstrument binnen
het participatietraject.

2.

In te stemmen met de participatieniveaus ‘Raadplegen’ voor onze inwoners en
‘Adviseren’ voor maatschappelijke stakeholders, zoals beschreven in de bijgevoegde
notitie ‘Voorstel participatieniveaus LTA Medemblik’.

Beoogd resultaat
Een betaalbaar en toekomstbestendig lange termijn accommodatiebeleid. Dienend aan de
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Met duidelijke uitgangspunten en kaders voor
toekomstige keuzes met betrekking tot accommodaties en voorzieningen. Het gemeentebestuur
wordt hierdoor in staat gesteld om afwegingen en keuzes te maken met de impact van deze keuzes
duidelijk voor ogen.

Argumenten
1.1. De scenario’s zijn op basis van de stresstest geschikt gebleken om in te zetten als
gespreksinstrument binnen het participatietraject.
1.1.1. In de stresstest zijn de maatschappelijke en financiële haalbaarheid van de scenario’s
op kwalitatieve wijze getoetst. Hieruit komt naar voren dat het ene scenario wellicht
beter haalbaar is dan het andere, maar dat alle scenario’s waardevolle elementen
bevatten om mee te nemen naar de volgende fase van het project; het
participatietraject. Het elimineren van een van de scenario’s betekent dat de
waardevolle elementen van het betreffende scenario niet meer meegenomen worden in
het vervolg. Dat is niet wenselijk, omdat hiermee de mogelijke oplossingsrichtingen
voor het accommodatiebeleid verkleind worden.
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2.1. Participatie van onze inwoners is de eerste stap binnen het participatietraject. Het
participatieniveau ‘raadplegen’ is hierbij het best passend.
2.1.1. Bij raadplegen stellen we onze inwoners in de gelegenheid om meningen, ervaringen en
ideeën naar voren te brengen en voorkeuren aan te geven. De inwoner is ‘meedenker’.
2.1.2. Dit houdt in dat het college en de gemeenteraad de agenda bepalen in de vorm van de
vier toekomstscenario’s.
2.1.3. Het college en de gemeenteraad verbinden zich niet op voorhand aan de uitkomsten
van de participatie en de uitkomsten van de participatie wegen mee in de uiteindelijke
besluitvorming.
2.1.4. De raadpleging van onze inwoners vindt plaats via een (digitale) enquête over de vier
scenario’s.
2.1.5. Op grond van de uitkomsten van de raadpleging wordt een voorkeursrichting voor het
lange termijn accommodatiebeleid opgesteld. Die kan bestaan uit één van de
afwegingsrichtingen en toekomstbeelden, of uit een combinatie van enkele daarvan.
2.2. Participatie van maatschappelijke stakeholders is de tweede stap binnen het
participatietraject. Het participatieniveau ‘adviseren’ is hierbij het best passend.
2.2.1. Bij adviseren worden de stakeholders binnen vooraf gestelde kaders en uitgangspunten
in de gelegenheid gesteld een antwoord te geven op een vraag. De stakeholders zijn
‘adviseur’.
2.2.2. Maatschappelijke stakeholders zien we als maatschappelijke partners in dit proces. Om
die reden nemen we ze mee in het participatietraject op het niveau adviseren.
2.2.3. Dat houdt in dat maatschappelijke stakeholders ideeën, problemen en oplossingen
aandragen. Deze input speelt een volwaardige rol bij het ontwikkelen van beleid.
2.2.4. Het college en/of de gemeenteraad zijn bereid zich aan de resultaten te verbinden. Zij
kunnen bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan afwijken.
2.2.5. De voorkeursrichting voortkomend uit de enquête (stap 1) wordt voorgelegd aan de
maatschappelijke stakeholders ter advisering.
2.2.6. Deze maatschappelijke stakeholders worden uitgenodigd voor vier (digitale) workshops
waarin zij ideeën, problemen en oplossingen kunnen aandragen ter verbetering van de
voorkeursrichting. Ook kunnen zij zelf met een voorstel komen.

Kanttekeningen
2.1. Het participatietraject, waarbinnen twee participatieniveaus worden voorgesteld heeft
invloed op het proces.
Het participatietraject bestaat uit twee stappen. Na stap 1 van het participatietraject (enquête
inwoners) stellen we een voorkeursrichting op. Voordat deze voorkeusrichting in stap 2
(workshops maatschappelijke stakeholders) ingezet wordt, rekenen we deze financieel door.
Dat betekent dat het participatietraject in dit voorstel langer duurt dan het traject het
oorspronkelijke voorstel. Dit heeft invloed op de planning (zie ‘Financiën’ en
‘Uitvoering/evaluatie’).
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Financiën




Voor de uitvoering van de voorgestelde participatieniveaus is meer budget nodig dan voor
het oorspronkelijke voorstel. Voor de vervolgstappen van het LTA in 2021 is € 54.000,nodig. In april stelde u € 60.000 beschikbaar voor het opstellen van het beleid. Hiervan is
inmiddels € 36.000,- besteed en is nog € 24.000,- beschikbaar. Voor de overige € 30.000 is
dekking aanwezig binnen het budget accommodatiebeleid. Bij de Herfstnota doen wij een
voorstel om de budgetten (deels) over te hevelen naar 2021.
De hiervoor beschreven kanttekening dat het nieuwe voorstel voor de participatieniveaus
invloed heeft op de planning betekent dat de besluitvorming voor het LTA pas na de zomer
plaatsvindt. De financiële gevolgen hiervan kunnen dan niet meer worden verwerkt in de
meerjarenbegroting 2022-2025.

Uitvoering/evaluatie
Na het vaststellen van de scenario’s en de participatieniveaus wordt gestart met het
participatietraject. We koersen er op aan u in het derde kwartaal van 2021 Lange termijn
accommodatiebeleid voor te leggen bestaande uit:
Een voorkeursscenario met kaders en uitgangspunten;
De prioriteiten in dit beleid.
Na vaststelling van het lange termijn accommodatiebeleid volgt een aanpak en planning van het
vervolg (uitvoeringsplan).

Communicatie
Belanghebbenden binnen het project zijn aangeschreven om hen te informeren over het proces om
te komen tot het accommodatiebeleid. Hierbij is men uitgenodigd zich in te schrijven voor een
nieuwsbrief als zij op de hoogte gehouden willen worden over dit proces. U heeft een afschrift
ontvangen van dit schrijven.

Bijlagen
-

Stresstest scenario’s LTA Medemblik (DOC-20-322829)
Voorstel participatieniveaus LTA Medemblik (DOC-20-322831)

Raadscommissie d.d. 3 december 2020
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