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Begroting 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de 
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 
2022-2024. In december schri jven wij een 
nieuwsbrief die aansluit op fractienieuws nummer 3 
van dit jaar. 

Algemene beschouwingen 
Op 19 november heeft Ed onze algemene 
beschouwingen uitgesproken. Deze zijn te lezen via:  
https://www.cda.nl/noord-holland/medemblik/actueel/nieuws/
bittere-pil  

Op de gemeentesite zijn alle 11 algemene  
beschouwingen terug te 
zien. Dit kan door te 
klikken op agendapunt 
4a en vervolgens op de 
n a a m v a n d e 
fractievoorzitter: https://
medemblik.raadsinformatie.nl/
v e r g a d e r i n g /
651337/%2019-11-2020 
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Nieuws 

Deze raadsperiode houden wij jou 
/ u regelmatig op de hoogte 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@icloud.com 
ed.meester@icloud.com 

CDA MEDEMBLIK  
 Nieuwsbrief  |  okt/nov |  2020
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Amendementen 
Het was aan Simon de eer 
om twee amendementen in 
te dienen. Beiden zijn met 
instemming van alle 27 
raadsleden aangenomen. 

Het is een terugkerend 
t h e m a , d e z a a l s p o r t 
capaciteit in Wognum. Het 
bleek nodig om nogmaals 
een amendement in te 
dienen. ⤵  
“Afgelopen juni hebben wij, tijdens de behandeling 
van de lentenota, een amendement ingediend om 
een blaashal te plaatsen op het terrein van hand- en 
voetbalvereniging S.V. Spartanen in Wognum. 

Eindelijk kon de vlag uit! Het capaciteitsprobleem van 
de zaalsport zou worden opgelost! Helaas bleek de 
realisatie hiervan door Spartanen, om legitieme 
redenen, niet haalbaar. De Gemeente Medemblik, 
Spartanen, Westfriesland SEW en de beheerder van 
de Sport- en Wellnesscenter De Bloesem hebben 
vervolgens de handen ineen geslagen.  

Na intensief overleg hebben voornoemde partijen 
consensus bereikt over een oplossing; op korte 
termijn een blaashal  plaatsen en voor de lange 
termijn werken aan een plan om een tweede 
#sporthal te bouwen. De blaashal en de nieuwe 
sporthal kunnen volgens dit plan 'budgetneutraal' in 
Wognum gerealiseerd worden. Gezien de huidige 
financiële situatie van de gemeente Medemblik is dit 
wat ons betreft ook de enige mogelijkheid. 
  
Wij willen met het amendement bij de begroting 2021, 
tegemoet komen aan de indieners van voornoemd 
plan. De ontstane samenwerking is wat ons betreft 
een zeer goede basis voor de toekomst van de 
zaalsport in Wognum. Wij zijn hoopvol dat het 
capaciteitsprobleem nu écht wordt opgelost! 

Over het amendement Sneekerpad kunt u lezen via: 
ht tps : / /www. facebook.com/297370010365715/posts /
2849761741793183/ 
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Vergaderingen  

De begrotingsbehandeling is 
digitaal verlopen. Zowel de 
raadsvergadering als de 
raadscommissievergadering 
en alle overleggen die 
hieruit voortvloeiden.  

De vergadering startte om 
15:00u voorspoedig met de 
verkortte procedure voor 
algemene beschouwingen. 
Ook het indienen van de de 
19 amendementen en 24 
moties verliep eveneens 
vlot, ondanks de grote 
hoeveelheid. 

Er was met name veel tijd 
nodig voor inbreng van en 
vragen stellen aan het 
c o l l e g e o v e r d e 
wijzigingsvoorstellen en 
verzoeken van de diverse 
partijen. In totaal ruim 3 uur. 
  
Hierdoor was er geen tijd 
meer voor het debat. De 
programmabegroting 2021 
e n m e e r j a r e n r a m i n g 
2022-2024 moest immers 
dezelfde avond worden 
vastgesteld.  

Stemming over de moties is 
uitgesteld tot 26 november.  
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Moties 
Els en Ed kregen de eer om in 
totaal drie moties in te dienen. 
Deze zijn op 26 november 
aangenomen, m.u.v. de motie 
voor extra budget. Deze is, 
naar aanleiding van toelichting 
van de wethouder op 19 
november,  niet off icieel 
ingediend. 

Ed: “Rentmeesterschap is 
m e e r d a n b e h e r e n e n 
beheersen. Het vraagt dat wij verder kijken dan ons 
eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel 
gebied. Daarom riepen wij op tot een onderzoek door 
de Rekenkamercommissie over de risico’s met 
betrekking tot het weerstandsvermogen.” ⤵  
ht tps : / /www. facebook .com/297370010365715/pos ts /
2853410714761619/ 

Ed: ”Het doet pijn te constateren dat inwoners de 
nadelen ervaren van de financiële situatie van de 
gemeente. Wanneer extra budget hard nodig is zou 
men hier gemotiveerd aanspraak op moeten kunnen 
maken.” De motivatie voor deze motie voor extra 
budget ➡  Verenigingen, stichtingen en initiatieven 
die inzetten op het bestrijden van eenzaamheid en 
ondersteuning van mantelzorgers spelen een 
belangrijke rol in het sociale leven van veel inwoners. 
Het CDA heeft er wat voor over om deze groep te 
ontzien. Ook al bevinden we ons momenteel in een 
economische crisis en staat Gemeente Medemblik 
financieel onder grote druk.  

Els: “Veel inwoners kennen 
de wijkagent en de boa niet. 
Sinds een aantal jaren staan 
wijkagenten bij gelegenheid 
met hun mobiele bureau in 
de Nieuwstraat in de stad 
Medemblik zodat iedereen 
hen kan aanspreken. Wij 
waarderen di t in i t iat ief 
enorm. De agenten zijn 

zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar. Wij vragen 
de burgemeester of dit in zoveel mogelijk andere 
kernen van onze gemeente een vervolg kan krijgen. 
Een statafel en een banner zijn al voldoende”  
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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@raadmedemblik.nl 

Els van den Bosch 
vice fractievoorzitter 

Andijk 
els.vandenbosch@raadmedemblik.nl 

Piet Ligthart 
Andijk  

piet.ligthart@raadmedemblik.nl 

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

Saskia Schouten-Spijkerman 
Nibbixwoud 
saskiaschouten@raadmedemblik.nl 

Simon Commandeur  
Wognum 
simon.commandeur@raadmedemblik.nl

https://www.facebook.com/297370010365715/posts/2853410714761619/
https://www.facebook.com/297370010365715/posts/2853410714761619/
mailto:piet.ligthart@raadmedemblik.nl
mailto:claudia.selders@raadmedemblik.nl
mailto:saskiaschouten@raadmedemblik.nl
mailto:simon.commandeur@raadmedemblik.nl
mailto:piet.ligthart@raadmedemblik.nl
mailto:claudia.selders@raadmedemblik.nl
mailto:saskiaschouten@raadmedemblik.nl
mailto:simon.commandeur@raadmedemblik.nl
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———————————————————————————————————————

Reflectie - een samenvatting 
Ed: “De begroting die afgelopen donderdag na 8 uur vergaderen werd goedgekeurd en 
aangenomen is al een dillema op zich. De elf partijen kwamen met maar liefst met 19 
amendementen en 24 moties.” Els: “Daaruit blijkt de grote betrokkenheid van vrijwel alle 
raadsleden. We worden allemaal geconfronteerd met moeilijke dilemma’s nu we keuze 
moeten maken als gevolg van de huidige zorgelijke financiële situatie. De begroting is 
een dilemma op zich!” 

De fractieleden hebben veel waardering voor de ambtelijke inzet en voor de onvermoeide 
inzet van de griffie. Over de reactie van het college op de 43 ingediende stukken is het 
CDA minder te spreken. Ed: “Het college ontraadde het overgrote deel, terwijl er toch 
verwacht mag worden dat de raad zich uitspreekt op bepaalde onderwerpen en haar 
politieke instrumenten inzet om voorgesteld beleid aan te passen. Hoe zich dat exact 
vertaalt in de begroting zullen we snel weten. Hoe dan ook, deze begrotingsbehandeling 
zal ons nog lang bijblijven en niet per se in positieve zin.” 
➡  volledige tekst is te vinden via https://www.medemblikactueel.nl/?s=CDA 

———————————————————————————————————————

Informatief in beeld 
We zijn via @cdamedemblik op social media te vinden of eenvoudig via de knoppen 
onderaan de homepage van www.cda.nl/medemblik
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