Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 5 februari 2019 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig
Gasten

: 20.00 uur
: Simon (voorzitter), Rika, John, Hans, Robert, Jacco
: Jan
: negen gasten waaronder de raadsleden Roel Braaksma en Geert Mos,
bericht van verhindering van raadslid Claudia Selders-Kroezen

2.

Notulen vorige vergadering 4 september 2018
Geen opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
 Kernradenoverleg 13.12.2018 – verslag Hans
Vier kernvisies werden middels dia (PP) gepresenteerd, gemeente hoopt dit jaar
weer vier kernvisies te willen presenteren. Enige discussie ontstaat over het
formuleren van een kernvisie door de stadsraad. Wordt op de agenda geplaatst.
 Subsidie 2019 – conclusie is dat deze door de gemeente juist is toegepast. Bij
eenzelfde saldo eind dit jaar zal de subsidieregeling, bij ongewijzigd beleid, weer
idem worden toegepast, dus geen verhoging.
 PC Reclame – Robert
Factuur is reëel. Stelt voor in de loop van het jaar de ontwikkelingen van de
nieuwe website te bekijken en eventueel een ander insteek te overwegen (meer
zelf doen). Robert laat een aantal voorbeelden zien van zijn vorderingen.
Besloten wordt dat Robert tot 500 euro aan uitgaven mag doen t.b.v. de nieuwe
website.
 Oranje gloed kassen – John
Blijkt dat de heer G. van Keulen uit Opperdoes (aanwezig) hier mee bezig is
geweest. Blijkt om een tuinder te gaan die als hij ramen opent licht laat
ontsnappen. Gemeente HollandsKroon is door hem aangeschreven met verzoek
om handhaving. Dit is toegezegd.
 Cameratoezicht binnenstad – John
Vraag was of de camera’s nog aanwezig zijn. Dit is niet het geval.

4.

Stand van Zaken
 Centrumvisie – geen nieuws
 Medemblik aan Zee – geen nieuws
 DEK terrein – gemeente heeft een nieuwsbrief gestuurd. Bomen worden voor 1
maart gekapt (broedseizoen), besproken wordt nog het opruimen van de
bosschages en de aanleg van een tijdelijke weg t.b.v. bouwverkeer.

5.

Gesprek met René Giesen – BOA
 De gemeente heeft 1 BOA, eind februari komt er een 2e en de verwachting is dat dit
jaar nog een 3e BOA werkzaam in de gemeente zal zijn.
 Naast BOA’s heeft de gemeente ook Toezichthouders, ook zij zijn geüniformeerd, zij
mogen niet bekeuren.
 Taken van BOA liggen binnen Domein 1 – voor zover het om de openbare ruimte gaat
- daaronder vallen diverse wetten, reglementen en besluiten. Die variëren van







verkeerswetgeving (over het algemeen alleen stilstaand verkeer, dus wel
parkeerovertredingen maar bijv,. geen snelheidsovertredingen), Drank- en
Horecawet, Vuurwerkbesluit.
Ook overlast en de handhaving van gemeentelijke verordeningen – zoals opruimen
autowrakken, gezonken bootjes voor zover die zich in gemeentelijk gebied bevinden.
BOA’s mogen naast vorenstaande strafrechtelijke taken ook bestuursrechtelijke
sancties opleggen. Dit geldt ook voor Toezichthouders.
Veel meldingen komen binnen FIXI.nl Dit is een meldingssysteem waarin burgers aan
de gemeente door kunnen geven dat er een tegel los ligt tot aan overlast door
hangjeugd. Burgers die een melding via FIXI.nl doorgeven ontvangen altijd een
terugkoppeling.
Zeker eenmaal per week vindt overleg plaats met de politie = wijkagent. BOA’s staan
in verbinding met de meldkamer van de politie in Hoorn. Er is ook goed overleg en
afstemming met de jongerenwerkers.
Door de aanwezigen werd de problematiek rondom lachgas genoemd. De heer
Giessen legde uit dat het hebben en gebruiken van lachgas geen strafbaar feit is.
Aanwezigen geven aan dat het verkopen daarvan wel overlast geeft. Grote groepen
jongeren rondom auto’s geven een onveilig gevoel. Er blijft veel troep achter.
Wellicht zou de verkoop op straat aangepakt kunnen worden door te controleren op
een ventvergunning.

6.

Rondvraag
 Hans
a) als burgers van Medemblik betalen wij in vergelijking met andere
gemeenten erg veel aan HVC, aanwezige raadsleden geven aan dat dit nog een
gevolg is van een oude constructie tussen CAW en gemeenten en HVC waarbij er
sprake was van een jaarlijks verhoging van de tarieven. De politiek is hiermee bezig.
b) handhavingsplan gemeente – geeft aan dat o.a. raadsleden ook instructie
zullen ontvangen over probleemherkenning van radicalisering enz.
 Roel Braaksma – vraagt aandacht voor de plannen van het realiseren van een
biovergasser 9 4 hectare) aan de Oudelanderweg. In Hensboek heeft een dergelijke
installatie tot veel overlast geleid.

7.

Sluiting
Vergadering werd te 22.30 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 5 maart

notulist,
John Leystra
NB: Robert is niet aanwezig bij de vergadering van 5 maart.

19.30 – 20.00 uur
20.00

besloten deel
aanvang
openbare
deel

