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Taakverdeling 
Op initiatief van fractievoorzitter Ed Meester, en 
vier andere raadsleden, is op 6 juni besloten het 
vergadermodel van de gemeenteraad te 
optimaliseren. Een belangrijke wijziging hierbij is het 
a f s c h a f f e n v a n a p a r t e o r i ë n t e r e n d e 
commissievergaderingen. 

De meningsvormende commissie wordt omgevormd 
to t een raadsbrede commissie met een 
oriënterende en oordeelvormdende fase. Het doel 
van de wijziging is effectiever en evenwichtiger 
vergaderen, het beter kunnen betrekken van 
inwoners en het verbeteren van de aantrekkelijkheid 
van het debat. Meer informatie leest u via: https://
a p i 1 . i b a b s . e u / p u b l i c d o w n l o a d . a s p x ?
site=medemblik&id=100058077 

Op 11 juli besluit de raad wanneer zij met deze 
nieuwe manier van vergaderen. Voor een overzicht 
van onze CDA portefeuilleverdeling zie bijlage. 
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Nieuw 

Deze raadsperiode gaan wij jou / 
u regelmatig op de hoogte stellen 
van onze fractie activiteiten. Het 
bestuur zal deze nieuwsbrief voor 
ons verspreiden naar de leden. 
Wanneer jij / u wilt kun je deze 
nieuwsbrief doorsturen naar 
anderen. Graag zelfs! 

Digitaal 

Via Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube en onze site 
plaatsen wij actueel nieuws. 
Facebook geeft via de homepage 
een uitgebreid overzicht van o.a. 
activiteiten, werkbezoeken, 
spreekuren en krantenberichten. 

Onze site biedt o.a. nieuws onder 
de knop ‘actueel’ en via het 
tabblad ‘mensen’ is meer te lezen 
over bestuur- en fractieleden. Ook 
zijn het verkiezingsprogramma en 
coalitieakkoord met één druk op 
de knop te vinden. 

We zijn via @cdamedemblik op 
social media te vinden en via de 
knoppen onderaan de homepage 
van  www.cda.nl/medemblik 

Redactie 

Opmerkingen? Aanvullingen?
Neem contact op met de redactie: 

claudia.selders@ziggo.nl 
ed.meester@me.com 

CDA MEDEMBLIK  
 Nieuwsbrief  |  juli |  2019

http://www.cda.nl/medemblik
mailto:claudia.selders@ziggo.nl
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=medemblik&id=100058077
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=medemblik&id=100058077
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=medemblik&id=100058077
http://www.cda.nl/medemblik
mailto:claudia.selders@ziggo.nl


CDA Medemblik | fractienieuws Nummer 1 | 2019

Schoolbezoek 
Saskia Schouten-Spijkerman en Claudia 
Selders-Kroezen bezoeken de basisscholen in 
onze gemeente vanwege de renovat ie en 
nieuwbouwplannen, zoals die in het ‘Integraal 
HuisvestingsPlan’ staan. “Wij vinden het belangrijk 
om ter plekke te kijken en 
de mening te horen van 
de mensen die dagelijks in 
het gebouw en met de 
leerlingen werken.”  

E e n v e r s l a g e n 
diavoorstell ing zijn te 
bekijken via onze site: 
h t tps : / /www.cda .n l /noord -
holland/medemblik/actueel/nieuws/schoolbezoek/ 

Zonneweiden 
Op 6 juni is een raadsvoorstel 
hierover aangenomen. Simon 
C o m m a n d e u r , h e e f t 
uitgesproken dat wij -hoewel we 
geen voorstander zijn van het 
aanleggen van zonneweiden op 
agrarische grond- positief zijn 
over dit specifieke voorstel. 

Niets doen is, vanwege de bijdrage die wij moeten 
leveren aan de doelen van het klimaatakkoord, geen 
optie. Gemeentelijk beleid over de aanleg van 
zonneweiden is er echter nog niet. Wethouder 
Nederpelt wil met deze pilot ervaring opdoen. Wij 
verwachten dat kaders op basis van ervaring een 
stuk realistischer zullen zijn. Op https://www.cda.nl/noord-
holland/medemblik/actueel/nieuws/zonneweiden/ staat Simon 
zijn inbreng te lezen. 

Semipermanente sporthal 
CDA wil dat iedereen met plezier kan sporten. 
Daarom zijn we in november 2018 en in april 2019 in 
actie gekomen om het tekort aan zaalruimte voor de 
sportverenigingen in Wognum op te lossen. In 
november heeft Ed Meester een motie ingediend 
(zie nieuwsbrief 2/2018) als vervolg op schriftelijke 
vragen van Simon Commandeur en in april heeft 
Claudia Selders-Kroezen het raadsvoorstel  
aangepast met een amendement. Een dossier waar 
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KADERNOTA 2020  

Bij de behandeling van de 
begroting in november 
controleren we of de kaders die 
wij nu meegeven goed zijn 
verwerkt. 

De huidige kadernota ‘nieuwe stijl’ 
is een experiment waarover de 
raadsleden hebben kunnen 
meedenken. 

Hierin staan de mogelijkheden die 
de gemeente heeft op het gebied 
van wat wij kunnen, wat wij 
moeten en wat wij daarnaast nog 
willen. Ook de autonome 
ontwikkelingen en 
organisatieontwikkeling staan 
helder weergegeven.  

Als CDA zien we twee 
verbeterpunten. 

• De kaders zijn nu verweven in 
de tekst. Een aanvullend 
schematisch overzicht zou 
handig zijn voor een goede 
controle. 

• De onderverdeling voor het 
opstellen van deze nota, de 
Roos van Leefbaarheid, komt 
niet overeen met de taakvelden 
van de programmabegroting. 
Dit maakt het lastig om een 
goede vergelijking te maken. 
Wij vragen bij het opstellen van 
de begroting daarom om een 
heldere verwijzing tussen de 
‘Roos’ en de taakvelden. 

De kadernota staat op de agenda 
van 11 juli. Deze is te lezen via: 

https://api1.ibabs.eu/
publicdownload.aspx?
site=medemblik&id=100061485 
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veel energie in is gestoken en wat nog een vervolg 
krijgt. Van wethouder Fit ontvangt de raad in 
november de details over een nieuw te bouwen 
semipermanente sporthal. Wij verwachten dat deze 
nieuwe hal er in april 2020 staat en dat het 
capaciteitsprobleem dan naar tevredenheid van 
gemeente, beheerder en vooral de sporters zal zijn 
opgelost. Onze mening met de verwijziging naar alle 
stukken staat op:  https://www.cda.nl/noord-holland/
medemblik/actueel/nieuws/met-plezier-sporten/  

Arbeidsmigranten 
“Huisvesting van arbeidsmigranten gaat niet alleen 
over stenen maar ook over het welzijn van mensen en 
dat gaat verder dan een dak boven je hoofd.” Een 
uitspraak van Els van den Bosch dat is uitgespoken 
in onze algemene beschouwingen. Een besluit is er 
sinds oktober 2018 nog niet genomen. Wel hebben 
raadsleden kunnen meedenken in een bijeenkomst  
op 24 juli. Hierbij was Simon Commandeur ook 
aanwezig. In september verwachten wij de eerste 
inhoudelijke discussie hierover in de raadsbrede 
commissie. Simon zal woordvoerder zijn. 

Parkeren Medemblik 
Op 11 juli geeft de gemeenteraad kaders mee aan  
parkeerbeleid en -regulering in het centrum van 
Medemblik en aan buitendijks parkeren. Els van den 
Bosch: ”Dit moeten we samen oplossen. De 
gemeente, met betrokkenen en belanghebbenden.”  

Werkbezoeken | Wonen 
Bij haar bezoek aan het wooncongres van CDA-NH 
raak te S a s k i a S c h o u t e n - S p i j k e r m a n  
geïnspireerd door de presentatie van 
‘Marjolein in het klein’ en besloot een 
werkbezoek aan de Tiny Houses in 
Alkmaar te organiseren. “Deze manier 
van wonen raakt twee van onze 
s p e e r p u n t e n : w o n i n g b o u w e n 
duurzaamheid, dus hieraan gaan we 
een vervolg geven.” Een impressie van 
ons bezoek is te zien op: https://
youtu.be/y8UunTRoU1A 

!3

Contact  

Speelt er iets in jouw / uw 
woonplaats of is er een meer 
algemeen thema waar je / u over 
in gesprek wilt? Dat kan! 

Ed Meester 
fractievoorzitter 

Wervershoof 
ed.meester@me.com 

Els van den Bosch 
vice fractievoorzitter 

Andijk 
evdbosch66@ziggo.nl 

Piet Ligthart 
Andijk  

p_ligthart@quicknet.nl 

Claudia Selders-Kroezen 
Opperdoes 
claudia.selders@ziggo.nl 

Saskia Schouten-Spijkerman 
Nibbixwoud 
Saskia1.schouten@icloud.com 

Simon Commandeur  
Wognum 
Simoncommandeur@hotmail.com 
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Werkbezoeken 
Het afgelopen halfjaar hebben wij vijf werkbezoeken georganiseerd, waarvan twee met 
het oog op de verkiezingen. Het bezoek aan Pall Medistad op 15 februari naar aanleiding 
van de Provinciale Staten (PS2019) verkiezingen. Het bezoek aan ME2 op 10 mei was 
naar aanleiding van de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP2019).  

Ga naar onze Facebook pagina en klik op de foto voor meer informatie, óók over andere 
activiteiten en actualiteiten van onze zeer actieve fractie! 

https://nl-nl.facebook.com/cdamedemblik 

 

Onder voorbehoud staan hier de 
data van onze fractieoverleggen. 
U bent altijd van harte welkom 
om in te spreken, neem dan 
vooraf even contact op met 
fractievoorzitter Ed Meester.
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