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Deel 1
-Bij opgave 5 Stedelijke vernieuwing inzetten staat dat in enkele wijken en buurten in de regio de
leefbaarheid onder druk staat door een opeenstapeling van problemen. Daarom wil men de
leefbaarheid versterken o.a. door de genoemde stedelijke vernieuwing.
1.

Bevinden deze wijken en buurten zich ook in onze gemeente?

antwoord

We hebben hier nog geen gericht onderzoek voor gedaan, maar ook geen dringende
signalen ontvangen.

2.

Zo ja, kunt u aangeven aan welke dan gedacht wordt?

Antwoord

Zie antwoord bij 1.

- Ook bij Opgave 5: Jaren geleden was er sprake van plannen voor stedelijke vernieuwing om een
andere reden, nl in de binnenstad van de kern Medemblik, waar sommige straten een facelift
kunnen gebruiken (garageboxen, leegstaande verkrotte woningen als opslagfunctie e.d). Na enkele
projecten is daar verder niet veel mee gedaan.
3.

Valt dit type stedelijke vernieuwing ook onder deze noemer?

Antwoord

Dit betrof het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deze subsidieregeling
liep tot en met 2014. Er is hier nu geen aparte subsidieregeling voor, maar aanvragen in
dit kader kunnen mogelijk worden aangevraagd onder de subsidieregeling
woonakkoorden 2020-2025

4.

Zo nee, komt hier ook nog een nieuw beleid voor? (evt dan los van het Woonakkoord).

Antwoord

Nee, zie antwoord bij 3.

Deel 2
- Bij het onderdeel Financien (begin, net boven Opgave 1) staat dat de regio € 150.000 gaat
vrijmaken, naast het geld van de provincie.
5.

Is dat 150.000 voor de genoemde 5 jaren of 150.000 per jaar?

Antwoord

Is voor de genoemde vijf jaren, waarbij besteding met name in 2021 en 22 wordt
verwacht. Het aandeel voor de gemeente Medemblik is hierin € 16.000,- incidenteel en
indien we ons structureel aansluiten bij de Woningmakers is er daarnaast een
structurele post van 10.000,- per jaar.

6.

Is daarmee in onze begroting al rekening gehouden?

Antwoord

Nee, wij vragen het incidentele geld en de bijdrage voor de Woningmakers voor het 1e
jaar nu aan.

7.

Kunnen wij als gemeente ook besluiten om meer beschikbaar te stellen om zo in onze
gemeente meer te kunnen doen?

Antwoord

Uw raad heeft het budgetrecht, dus als u lokaal meer wilt doen voor de woningbouw,
dan kan dat.

Bij Opgave 1,
-actie 1.1.
8.

De pilot voor samenwerking om woningbouwplannen te versnellen: wordt hier de
Woningmakers mee bedoeld?

Antwoord

Ja, dat wordt hiermee bedoeld.

Als een hard plan komt te vervallen, bespreken de gemeenten welk alternatief plan dan versneld
zou moeten worden.
9.

Wordt dat dan regiobreed bekeken of alleen in dezelfde gemeente van het vervallen
harde plan?

Antwoord

In 1e instantie in de eigen gemeente, waarna regionale afstemming volgt.

-actie 1.3. De provincie ontwikkelt in 2020 een dashboard....
10.

Moet dit 2021 zijn of is het dashboard inderdaad in 2020 al voltooid?

Antwoord

Het dashboard is al aardig ontwikkeld maar nog niet voltooid. Voltooiing volgt in 2021.

Actie 1.4. De provincie levert via de versnellingsregeling binnenstedelijk bouwen subsidie voor
inhuur extra capaciteit en herijkt deze regeling in 2020.
11.

Maken wij al van deze regeling gebruik of komt dit nog?

Antwoord

Ja, bij het plan Asonia in Andijk.

12.

Wordt met herijken in 2020 niet een later jaar bedoeld?

Antwoord

Nee, de provincie heeft de bestaande subsidieregeling al herijkt en is tot de conclusie
gekomen dat voortzetting wenselijk is.

Bij Opgave 2.
13.

Kader: Wat willen we bereiken en wat doen we al?
Hier wordt genoemd dat de regio een planvoorraad in zachte plannen heeft enz.
Plannen in het landelijk gebied bespreken de desbetreffende gemeenten vroegtijdig
met de provincie.
Komt dit ook voor ons aan de orde, en zo ja doen we dit al?

Antwoord

Ja, dit doen we al. De status van de besprekingen zijn in de bijlage aangegeven.

15.

Onderaan het kader staat genoemd dat er voor een gezonde leefomgeving prov.
subsidie-mogelijkheden voor procesbegeleiding beschikbaar komen.
Is dit aanbod ook voor ons relevant, waar denken we bv aan?

Antwoord

Bij een nieuw op te starten locatie (bijvoorbeeld de Tegel) zou dit voor ons ook relevant
kunnen zijn.

