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Concept:
Verslag van de Openbare fractievergadering dd. 11 juni 2018 in De Meerbaak te
Middenmeer.
Goedgekeurd:
Aanwezig:
Piet Dijkstra, Pim de Herder, Peter C. Meijer en Jip Pankras, Gerrit Roos.
Bestuur: ‘Huig den Hollander, Jan Muntjewerf, Jaqueline Philipsen, Jordi Pieloor,
Marieke Roos
Denktank: Arnold Philipsen.
Belangstellenden: Otto Ottens
Inspreker: Fiebo H.E. Edens Westerland
Afbericht: Henk Koomen, Jeff Leever,
1. Opening door JP
2. Inspreker:
De heer Edens van de Westerlanderweg 27 wil weten of de grond achter zijn huis
bestemd kan worden voor het illegaal plaatsen van caravans? De caravans staan
tegen de omheining van de mensen aan de Westerlanderweg. De grond is van de
gemeente, maar de campinghouder wil deze grond wel kopen. Daar hebben buren
bezwaar tegen. Edens en zijn buren, Veling, hebben gevraagd of zij het
bestemmingsplan voor dit gebied kunnen krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat.
In 2017 is er wel een gesprek geweest met de campinghouder en de twee buren.
De heer Ottens maakte voor zwembad de Venne een lijst met AED’s. Het bleek hem
dat sinds 2015 een van deze AED’s al defect is en dat het abonnement voor
onderhoud door de gemeente in dit jaar is opgezegd.
Een tweede punt dat hem opviel is dat er door de gemeente een
arbeidsovereenkomst met personeel is, waarin staat dat medewerkers zaken die niet
in orde zijn op straffe van ontslag, dienen te tekenen.
Het riool bij de duiker aan de Slingerweg valt snel droog. Is dit goed?
3. Verslag fractievergadering dd. 14052018 en openbaar verslag: akkoord.
4. Raadsvergaderingen juni
JP meldt dat het fijn is dat er geld over is op de jaarrekening, maar di komt mede
doordat er op een aantal fronten niets is uitgegeven, terwijl wel begroot. Bv.
Baggeren.
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Voor zorg is er meer uitgegeven. Hoe houden wij dit in de hand? De stijging van de
zorgconsumptie is meer dan 40%. Wie onderzoekt hoe deze stijging veroorzaakt
wordt?
HdH vraagt of het bij de coalitiebesprekingen al bekend was dat er een overschot
was? Neen. Huig adviseert om elke drie maanden te vragen hoe de stand van zaken
is.
APH: vraagt hoe het zit met de bouw van het veiligheidscentrum (Brandweer,
Ambulance en politie).
De zweefvliegclub kan voor 2 miljoen een gebouw neerzetten en het
veiligheidsgebouw kost 5 kiljoen.
5. Categoriseringsplan:
Er zijn relatief veel verkeersdoden in Hollands Kroon.
GR merkt op dat de rotonde bij Middenmeer (Schagerweg) een slecht overzichtelijke
situatie oplevert.
Motie? (Wat moet erin staan?? Ik kan de memo’s van Theo Groot niet vinden).
Hierna praten fractie en bestuur verder.
6. Arbeidsmigranten:
Wij hebben deze arbeiders hard nodig. Wij dienen voor goede huisvesting en
handhaving daarop te hebben. De brieven van Rob Stam bespreken wij. Er dienen
geen containers neergezet te worden.
Voldoende parkeerplaatsen zijn ook van belang.
(volgende fractievergadering nogmaals aan de orde stellen).
PdH meldt dat er een memo komt van het college (Meskers).
Bestuur en fractie willen met Ita Polman een bijeenkomst beleggen:
Doel: de afstemming van verantwoordelijkheden van Fractie/bestuur en eventueel
Denktank.
Tijd: PCM zal een planning maken met voorkeur voor een zaterdag in
augustus/september.

6. Rondvraag:
PdH: Er is een brief van de stichting stolpboerderijen. Wat doen we er mee?
De stichting dient uitgenodigd te worden voor de beeldvormende vergadering over
monumenten.
PCM meldt een vraag van mevrouw J. Ketzer uit Stroe. Wanneer komt er
duidelijkheid over recreatiewoningen? Zou in juli.
Verslag werkgroep biodiversiteit: opmerkelijk dat een ambtenaar daar meldt dat zij
bepaalt wat er wel of niet gebeurt met dit onderwerp.
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Gesprek met haar door PCM is afgeblazen. Er zal eerst een gesprek met de
wethouder zijn op 19 juni.
Zie ook Kadernota: 19-06 punt 5.6 en 6.2 (pag. 22).
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