Verslag van de vergadering Stadsraad op 2 december 2019 in verenigingsgebouw Sint Pieter.
Besloten deel
Opening
: 19.30 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, John, Robert, Jacco, Hans
Afwezig
: niemand
Besproken

: onderwerpen
 bestuursaangelegenheden – een mogelijke kandidaat (John) voor de
stadsraad heeft aangegeven een vergadering te willen bezoeken voordat hij
verder gaat, Jan gaat nog twee eerder genoemde personen bezoeken
 actualiteiten website www.stadsraadkernmedemblik.nl (in aanbouw),

Openbare deel
Opening
: 20.00 uur
Aanwezig
: Jan, Simon, Rika, John, Robert, Jacco, Hans
Gasten
: George van Keulen, Geert Mos, Mark Raat, Roel Braaksma, Karin Kaag
m.k.a. Claudia Selders
1.

Opening
Aanwezigen werden door voorzitter Jan welkom geheten.

2.

notulen vergadering 5 november
geen vragen/opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
geen relevante stukken ontvangen.

4.

5.

a)

Gezamenlijke vergadering raads- en kernraadleden bezocht door Jan en Hans.
Presentaties door de wethouders over voortgang collegeprogramma en ander
actualiteiten. Was een zeer informatief en informele avond waar veel besproken
werd in kleinere groepen.

a)

centrumvisie Medemblik
WOB verzoek om informatie over de totstandkoming en bestemming van de
drijvende sanitairgebouw in de Oosterhaven is naar de gemeente verstuurd.

b)

parkeren centrum
Weinig nieuws, maatregelen zijn in gang gezet waaronder het opwaarderen van de
huidige buitendijks parkeermogelijkheden.

c)

Jan en Simon hebben de uitreiking van de Duurzaam Ondernemer Award door de
gemeente Medemblik bezocht. Award werd gewonnen door Interpromo uit
Nibbixwoud.

Rondvaag:
Jacco een aantal grotere partijen zoals het kasteel, stoommuseum, stoomtram en

bakkerijmuseum gaan samenwerken op het gebied van promotie, activiteiten,
vrijwilligers enzovoort. Steeds vaker zal de samenwerking worden opgezocht.
6.

Afscheid
In lovende bewoordingen werd afscheid genomen van Simon en Hans als leden van
de stadsraad. Beiden hebben een flink aantal jaren in de raad gefunctioneerd
(respec. vanaf 2013 en 2015). De waardering voor de inzet van beiden werd met een
flinke bos bloemen en ferme handdrukken van de aanwezigen bekrachtigd.
De functie van secretaris – Simon – wordt overgenomen door John.

7.

Sluiting
Vergadering werd te 21.05 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 7 januari

19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang
openbare
deel

vergaderdata 2020: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni

notulist,
John Leystra

