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Woningbouwvorderingen in een tijdlijn
D.1 Moties vreemd aan de orde van de dag
Mosch (GemeenteBelangen),
van den Bosch
Beuker (Morgenl)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 25 november 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:
Woningbouw in alle kernen van onze gemeente een speerpunt van beleid is voor het gemeentebestuur,
zoals vastgelegd in het coalitieprogramma van 2018 2022;
o
Naast de gemeenteraad ook de inwoners van onze gemeente met grote belangstelling de
ontwikkelingen op de voet willen volgen;
De gemeenteraad het college bij herhaling opdraagt de leuze "bouwen, bouwen, bouwen” met meer
tempo daadwerkelijk invulling te geven.
Overwegende dat:
Momenteel diverse woningbouwontwikkelingen worden opgepakt, maar het geheel onoverzichtelijk is
voor de raad omdat een helder overzicht van plannen in voorbereiding en uitvoering ontbreekt;
De gemeenteraad en de bevolking vaak onvoldoende weten in welk stadium een ontwikkelend
bouwproject is en welke stappen nog moeten worden gedaan voordat de 1e paal kan worden geslagen;
Wij het van zwaarwegend belang vinden dat woningbouw, als speerpunt van beleid, zeker twee keer
per kalenderjaar in de raadscommissie aan de orde komt.

I 2022
Verzoekt het college
draagt het college op:
o
Om voor de raadscommissie van
woningbouwprogramma te presenteren waarin:
De reeds aangevraagde plann n staan;
De plannen staan die reeds in verdere voorbereiding zijn;
Dit alles middels een tijdlijn (van start tot aan verwachte uitvoering).
Deze tijdlijn geeft de status aan van wat er is gedaan en welke stappen
onderzoek, vooroverleg,
ontwerpbestemmingsplan, bouwrijp maken etc. met de verwachte tijdsduur van iedere stap) nog
moeten worden genomen tot de eerste heipaal;
De voortgang van het woningbouwprogramma tweemaal per kalenderjaar voor te leggen aan de
raadscommissie, waarmee de actuele stand van zaken en de vorderingen zichtbaar zijn.
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