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Verslag fractievergadering dd. 24 april 2017 in Kroondomein (Koekoek) . 
Vastgesteld op: 2 mei 2017 
Aanwezig: 
Raadsleden: Piet Dijkstra, Pim de Herder, Jeff Leever, Peter C. Meijer, Jan 
Muntjewerf, Jip Pankras.  
Wethouder: Mary van Gent.  
 
1, Opening door JP. 
 
2. Verslag: Openbare Fractieverg. 23-03-2017 akkoord. 
 
3. Mededelingen:  
 * Bericht van een voormalig medewerkster van Thuiszorg: 

  Zij is ontslagen en kan via Axxicom (en nu ook Samen) niet aan de slag 
komen, omdat zij geen auto heeft. MvG geeft aan dit al eens doorgegeven te 
hebben aan Incluzio. Het zou geen argument dienen te zijn. Mevrouw van 
Holk (Middenmeer) zou er een bericht over gehad hebben (is haar niet 
bekend!) 
 
Er zijn toezeggingen over zaken zoals ‘Bakker Veeg’, Roken in 
Wieringerwaard. Waar wij als raadsleden niets van gehoord hebben. 
 
Natuur- en Milieustuk is toegezegd dit mee te nemen in de kadernota: 
Leefbaarheid. 
 
Coffeeshop: Hollands Kroon voert hierin een zelfstandig beleid. 
Vergadering van RRN (JL en JM) waren aanwezig is beter verlopen dan 
Elaine Vlaming in haar mail aangeeft. 
 
HOZE: JP is voorzitter. Bijeenkomst op 25-05 bij v.d. Valk. Raadsleden zijn 
betrokken.  
Opm. JL: ‘voorstel stichting zwembaden gaat het om 485K met de gedane 
suggestie dit bedrag te verdelen over de 4 zwembaden. Evt ook na 
privatisering. 
 

4.       Raadsagenda: 
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3. Het standpunt van SHK is zwembaden open te houden. Er dient een goede visie 
te komen voor de grote projecten, zoals zwembaden, glasvezel, wegen en bruggen 
en recreatie. 
In de vier hoofdkernen dienen sportvoorzieningen te zijn. De infrastructuur is van 
belang. De aangenomen accommodatie nota is onderdeel van de besluitvorming. Er 
dient voor de zwembaden 1 Stichting te komen (€ 118.000) . Wooerdvoerder:Pim 
Referendum: JP woordvoerder. 
Betrokkenheid van burgers wel van belang, maar in een totaalplaatje. 
 
Kippenhok: het betreft de bouwvergunning inzake ruimtelijke ordening. 
 
Wadden beleefpunt. Waarom is het op een andere plek gesitueerd dan in november? 
PdH. 
 
5.  
 
Rondvraag: 
 
De website van HKr is vernieuwd, maar nog niet alles is bereikbaar. Deel tot half 

februari. 
 
Kauwen: geven rommel. Is er iemand die dit opruimt in MFA? 
 
Biodiversiteit: gaat via de route Kadernota. Advies JP stuur Ruben het stuk ook toe. 
 
Evaluatie fractieleden in relatie tot (her) verkiezingen in 2018. 
Afspraak volgende keer half uur eerder beginnen en laatste deel gebruiken voor 

evaluatie vergadering. 
 
Volgende vergadering: 2 mei 2017: De Kroon Middenmeer 1400-1600. 
Volgende fractievergadering: 22 mei 0930-1200 uur  in MFA, raadzaal. 
25 mei  19.30-21.00 uur plaats? 


