
Vergadering en overzicht afspraken van het college 13 april 2021 

 

Verslag collegevergadering 

 

Elke week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Hieronder vindt u de 

besluiten, met een korte toelichting. 

 

INFORMATIENOTA’S 

 Verstrekken opdracht voor onderzoek naar nieuwe locaties voor wonen 

 Inventarisatienotitie 2022 

 Afwikkeling amendement zwembad Zuiderzee in Medemblik 

 Stand van zaken financieel resultaat Sociaal Domein 2020 

 

 
 

De informatienota’s kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en bestuur , 

>> vergaderingen raad en commissies). 

 
RAADSVOORSTELLEN 
Het college besluit om de volgende raadsvoorstellen toe te sturen aan de raad: 
 

 Het aanleggen van een zonnepark aan de Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West 

 Realiseren van een zonnepark Zwaagdijk 141 Zwaagdijk-Oost 

 Regionale Energiestrategie 1.0 

 Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2020 

 

 

De raadsvoorstellen kunt u vinden bij de raadsstukken op www.medemblik.nl (>> raad en 

bestuur , >> vergaderingen raad en commissies). 

 

BESLUITEN 

Het aanleggen van een zonnepark achter Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West 

Het college verleent de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark achter 

Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West, mits er geen zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad 

wordt voorgesteld een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. 

Regionale Energiestrategie 1.0 

Het college  vraagt de Raad om  in te stemmen met de Regionale Energiestrategie Noord-Holland 

Noord 1.0. Tevens machtigt het college wethouder Bashara van de gemeente Hoorn (als lid van de 

Stuurgroep RES NHN) namens de deelregio Westfriesland om de RES 1.0 NHN, na besluit van de 

gemeenteraad, aan te bieden aan het Nationaal Programma RES. 

Verstrekken opdracht voor onderzoek naar nieuwe locaties voor wonen 

Het college besluit om opdracht te verstrekken voor een onderzoek naar woningbouwlocaties aan de 

randen van twee hoofdkernen; Wognum en Wervershoof. Eind 4e kwartaal het onderzoek te laten 



plaatsvinden van de twee overige kernen Medemblik en Andijk. De grote woningbouwlocaties raken 

op in de gemeente Medemblik. Om te voorzien in de noodzakelijke woningbehoefte na 2024 is het 

noodzakelijk te beschikken over grote nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de kernen. 

Realiseren zonnepark Zwaagdijk 141 Zwaagdijk-Oost 

Het college stelt de raad voor om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het 

realiseren van een zonnepark op het perceel Zwaagdijk 141 in Zwaagdijk-Oost. Dit met een 

uitgebreide voorbereidingsprocedure en de omgevingsvergunning te verlenen als er geen 

zienswijzen worden ingediend. Het college vraagt de raad om een verklaring van ‘geen 

bedenkingen’ af te geven. 

Inventarisatienotitie 2022 

Het college stuurt de inventarisatienotitie 2022 naar de raad. In de inventarisatienotitie staan de 

belangrijkste ontwikkelingen die wij op dit moment als gemeente op ons af zien komen. Het doel 

van de notitie is om de raad te informeren en voor te bereiden voorafgaand aan de kaderstelling in 

de Kadernota. 

Vaststellen nadere regels wet Woonoverlast 

De burgemeester besluit de nadere regels aanpak woonoverlast Medemblik 2021 vast te stellen. De 

aangepaste Algemene plaatselijk verordening Medemblik 2021 treedt op 1 april inwerking. Nieuw in 

deze verordening is artikel 2:79 aanpak woonoverlast.  

Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2020 

Het college besluit akkoord te gaan met de risicoscan en deze aan de raad ter vaststelling aan te 

bieden. De rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties.  

Stand van zaken financieel resultaat Sociaal Domein 2020 

Het college gaat akkoord met de informatienota voor de raad. In januari 2021 was er sprake van een 

oplopend tekort in het sociaal domein. Het definitieve resultaat over 2020 wordt nog berekend. De 

eerste signalen tonen een groter tekort voor 2020. Een stijgende lijn, die ook landelijk is te zien. 
Een onlangs aangestelde projectleider ziet toe op de uitwerking en uitvoering van de voorgestelde 

beheersmaatregelen om daarmee de uitgaven weer in balans te brengen. 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie? Belt u dan met het team Communicatie via (0229) 85 60 00. Wij helpen u 

graag verder. 


