Verslag van de bijeenkomst Stadsraad op 5 september 2017 in Sint Pieter.
Opening
- Aanwezig: Rika, Simon, Jacco, John, Jan (voorzitter); afwezig: Hans (m.k.);
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de openbare vergadering van 13 juni 2017 wordt vastgesteld
Nieuwe kandidaat Stadsraad
Wijnand Baerken heeft besloten zijn activiteiten als lid van de Stadsraad niet voort te zetten. Hij wordt
bedankt voor zijn vele inzet en energie in zijn korte periode als stadsraadslid.
Hij draagt Robert Gieling voor als zijn opvolger. Die wordt voor de komende vergaderingen
uitgenodigd.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Brief van het CDA over inbreng in het CDA verkiezingsprogramma. Stadsraad vindt het principieel
onjuist zich te mengen in politieke statements. Status van de Stadsraad is onafhankelijkheid en de
raad moet waken voor de schijn van belangenverstrengeling.
- Jan zal overleg met de werkgroep Huis van Stad bijwonen in verband moet de toekomstige positie
van het voormalige stadhuis.
- Jan zal het overleg met de kernraden op 13 september bijwonen.
- Op 10 oktober is er weer klankbord DEK-terrein. Simon gaat daar eerst even heen vóór de
vergadering van de Stadsraad die avond.
- De volgende openbare vergadering is. dinsdag 14 november.
Voortzetting bijeenkomst de raadsleden.
Museale/toeristische ontwikkelingen
De Stadsraad was verrast met het nieuwste voorstel van het college (waarin de drie musea uitzicht
wordt geboden op financiële ondersteuning) omdat de wethouder in eerdere gesprekken met de
Stadsraad bij hoog en bij laag bleef betogen dat die ruimte er beslist niet in zat. Ook de raadsleden
waren verrast en zullen in de commissievergadering vragen stellen naar de dekking voor deze
bijdragen. De hoop en verwachting is dat de drie musea met deze gelden aan de slag kunnen om hun
toekomst op lange termijn veilig te stellen.
Medemblik aan Zee
In de nieuwste notitie van het college is het plan Medemblik aan Zee in grote lijnen in
overeenstemming met de aanvankelijk gepresenteerde plannen. Met uitzondering van de
bouwsituatie, die is aangepast na bezwaren van de omwonenden. Ook de winkelruimte is er in
verankerd. Grote probleem blijft het parkeren en in de discussie met de raadsleden blijkt iedereen het
daar over eens. Dit plan op deze manier doorvoeren, brengt onoverkomelijke problemen voor de
bewoners van het oostelijk stadsdeel/centrum van Medemblik met zich mee. Stadsraad en raadsleden
vinden dat het al eerder door Gemeentebelangen geopperde idee voor een parkeergarage inzet voor
het nieuwe plan moet worden. Dat zal de komende commissievergadering nog eens worden
onderstreept. De VVD zal dat onder meer in een motie verwoorden.
Sluiting
De volgende vergadering is op 10 oktober.

