Beste Bestuurder,
Graag nodigen wij u uit om uw advies te geven over het concept beleidskader van het Lange Termijn
Accommodatiebeleid (LTA). Uw reactie is belangrijk. U geeft ons daarmee inzicht of dit concept
beleidskader de juiste richting biedt voor de toekomst.
Achtergrond
Gemeente Medemblik werkt aan een nieuw, toekomstbestendig Lange Termijn Accommodatiebeleid
(LTA), gericht op het jaar 2040. Begin 2021 nodigden we u daarom uit om deel te nemen aan digitale
workshops. Een groot aantal bestuurders van maatschappelijke organisaties en verenigingen
toonden grote betrokkenheid en gaf inbreng. Daarnaast is een inwonersenquête uitgezet. De
resultaten van de workshops en de enquête zijn, samen met input vanuit de gemeenteraad, verwerkt
tot het concept beleidskader LTA. Dit concept beleidskader is richtinggevend op hoofdlijnen. Er
worden geen concrete keuzes gemaakt over het wel of niet ondersteunen van specifieke
accommodaties.
Het concept beleidskader LTA is door het college vastgesteld, maar nog niet door de gemeenteraad.
In december 2021 heeft de gemeenteraad besloten, onder andere vanwege de financiële situatie van
de gemeente, het LTA-proces te pauzeren tot na de zomer 2022. De gemeenteraad heeft eind januari
wel verzocht om uw reacties op het concept beleidskader LTA te verzamelen. Op dat punt zijn we nu
aanbeland.
Wat vragen wij van u?
Eerder werd grote betrokkenheid getoond, dat was zeer waardevol. Graag betrekken wij u daarom
ook in deze fase bij het LTA. Om uw adviezen te inventariseren stelden wij een korte online
vragenlijst op. Wij nodigen u uit om deze vragenlijst in te vullen via onderstaande link. Deze link kan
worden gebruikt tot en met 15 mei 2022. Voordat u de vragenlijst invult, is het belangrijk om het
bijgevoegde document (“Concept Beleidskader LTA”) goed door te nemen. Daarnaast kunt u de
samenvatting raadplegen. U kunt één reactie per organisatie geven.
Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.
Inloopspreekuur
We kunnen ons voorstellen dat het concept beleidskader LTA vragen oproept. We organiseren
daarom twee inloopspreekuren waar u verduidelijkingsvragen kunt stellen.
 Donderdag 28 april 2022 van 16.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis (middengebouw) te
Wognum.
 Maandag 2 mei 2022 van 19.00 tot 20.00 uur digitaal inloopspreekuur. Enkele dagen vooraf
versturen we een deelnamelink voor het digitale inloopspreekuur. Vooraf opgeven is niet
nodig.
Wat doen we met uw reactie?
Alle reacties worden verzameld, gebundeld en samengevat. Dit wordt met u en de gemeenteraad
gedeeld, zodat de raadsleden weten wat er speelt en leeft binnen de gemeente. Dit betekent dat alle
reacties openbaar en niet anoniem zijn.
Wat zijn de volgende stappen?
In het najaar beslist de gemeenteraad over het vervolg van het LTA-proces. Als de gemeenteraad het
concept beleidskader LTA definitief vaststelt, kunnen we vanaf 2023 met u aan de slag om de kaders

uit te werken tot uitvoeringsplannen. Het beleidskader dient hierbij als basis. Zodra er meer
duidelijkheid is over het vervolgproces informeren wij u.
Met vriendelijke groet,
Joset Fit
Wethouder
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