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Een Stadsraad voor Monnickendam? Nu of nooit!

Deze notitie is een oproep aan de bewoners van Monnickendam om dit jaar (2011) door middel
van  verkiezingen onder de bewoners van Monnickendam tot een functionerende stadsraad te
komen. In deze notitie wordt ingegaan op de redenen waarom, en wordt ook uitleg gegeven
over het doel, het wat en het hoe van de stadsraad.
We beginnen met een samenvatting.

Samenvatting

Monnickendam, als grote Waterlandse kern, heeft behoefte aan een stadsraad en wel zo snel
mogelijk. Momenteel hebben 8 van de 9 kernen in de gemeente Waterland zo’n kernraad.
Ilpendam, Broek in Waterland, Uitdam, Zuiderwoude en Watergang hebben elk een dorpsraad.
Marken heeft een eilandraad. Katwoude heeft een polderraad. En Overleek tenslotte heeft een
bewonersvereniging.
Alleen Monnickendam heeft geen kernraad, terwijl de voormalige stad wel 10.000 inwoners
heeft en daarmee, met bijna 60% van de 17000 inwoners, de grootste kern van de Gemeente
Waterland is.

De in 2008 ontstane financiële crisis en daarop volgende economische crisis eisen de komende
jaren stevige gemeentelijke bezuinigingen.
Daling van de Waterlandse inkomsten uit de eigen portemonnee en die van het Rijk zullen van
grote invloed zijn op het gemeentelijk beleid en de plaatselijke politiek.
Het negatieve budgettaire effect van de bezuinigingen zal van de lokale politiek het uiterste aan
zorgvuldige afwegingen vragen. Het zal de komende jaren een toenemend politiek getouwtrek
en creatief gepuzzel worden hoe de sterk verminderde inkomsten hun weerslag gaan krijgen op
de gemeentelijke belastingen (en tarieven) en de gevolgen voor allerlei voorzieningen in de
Waterlandse gemeenschap. En dus ook… en vooral… in de grote kern Monnickendam.

Een overkoepelende overlegstructuur in de vorm van een stadsraad is daarom hard nodig. Een
stadsraad die namens alle bewoners van Monnickendam met het gemeentelijk bestuur spreekt
en ook adviseert, mag vanaf nu niet meer ontbreken.
Voorzover er op dit moment een overlegstructuur in Monnickendam aanwezig is, is deze ad hoc
(= een toevallige actiegroep of een individuele burger trekt aan de bel) en verdeeld (= privé-
belangengroepen met mogelijk onduidelijke lijntjes naar bestuur of politiek). Het gevolg kan
naar belangenverstrengeling riekende situaties zijn, die men vanaf nu simpelweg niet meer
moet willen. Echt hoogste tijd dus voor een onafhankelijke vertegenwoordiging in de vorm van
een stadsraad Monnickendam!

Met de komst van de stadsraad voor Monnickendam wordt na zoveel jaar eindelijk ook die
andere belangrijke kans gepakt: Er wordt van meet af aan gewerkt aan het opbouwen van een
goede en heldere afstemmingsrelatie met de andere dorps- en kernraden in Waterland. Dat
overleg in goed wederzijds vertrouwen moet vanzelfsprekend gaan worden en tevens een einde
maken aan allerlei wazige opinievorming over Monnickendam. Opinies die deze kern meer
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macht en invloed toedichten dan de andere kernen. Het is begrijpelijk dat zo wordt gedacht, en
er zijn voorbeelden van aan te dragen die bij de andere kernen verkeerd zijn gevallen.
De stadsraad Monnickendam kan juist bijdragen aan het voorkomen van dit soort onderlinge
fricties. Het is niet ondenkbaar dat juist het jarenlang ontbreken van een onafhankelijke, niet
politieke stadsraad Monnickendam, verschillen in gemeentelijke aanpak van kernen heeft
veroorzaakt.

De stadsraad Monnickendam is ‘Een georganiseerde, heldere en met de burgerij afgestemde
bundeling van alle Monnickendamse belangen, met een effectief op resultaat gericht periodiek
overleg met het college van b&w van de gemeente Waterland’.

De stadsraad Monnickendam opereert zelfstandig, is niet politiek en vormt ook geen extra
bestuurslaag. De leden, 14 tot 18 in getal, worden bij voorkeur in een officiële verkiezing met
kieslijst door de burgerij gekozen. Elke inwoner van Monnickendam, uit welke wijk ook, mits
zonder officiële politieke functie, kan op de kieslijst worden geplaatst. De Stichting Stadsraad
Monnickendam (i.o.) (= in oprichting) vormt daarbij de juridische basis waarop de leden van de
stadsraad Monnickendam te werk gaan en in overleg treden met het gemeentelijk bestuur. De
Stichting maakt dus de gelegitimeerde stadsraad Monnickendam mogelijk.

Het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam vormt dus niet de stadsraad
Monnickendam. De stadsraad Monnickendam wordt gekozen en vervolgens samengesteld bij
voorkeur door middel van een officiële verkiezing met een kieslijst. De stadsraad Monnickendam
opereert vervolgens geheel zelfstandig vanuit het door de Stichting Stadsraad Monnickendam
gegeven mandaat. Mandaat houdt in dat de Stichting Stadsraad Monnickendam juridisch
verantwoordelijk is en blijft voor de daden van de stadsraad.

Heeft u interesse om in de stadsraad plaats te nemen, en dus een plek op de kandidatenlijst
voor de verkiezingen te krijgen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, dan leggen
wij u de vervolgstappen uit.

Het vervolg van deze notitie bevat uitgebreid de overwegingen waarom ondergetekenden een
stadsraad voor Monnickendam meer dan wenselijk achten. Daarnaast bevat de notitie
uitgebreide informatie over doel, organisatie  en werkwijze van een stadsraad Monnickendam.
Met uw medewerking en inzet komt er een stadsraad voor Monnickendam. Vast en zeker!

Voor contact:

De initiatiefgroep stadsraad Monnickendam:
Dora Kwadijk 0299 - 654826 dorakwadijk@live.nl
Fred Holthuis 0299 - 654171 frholthuis@hetnet.nl
Wim Huijskens 0299 - 651927 huysboon@hetnet.nl
Foppe van Dijk 0299 - 652549 foppevandijk@kpnplanet.nl
Roel Bijlsma 0299 - 653922 info@stadsraadmonnickendam.nl webmaster

Voor voorlichting en perscontacten:

Fred Holthuis 0299 - 654171 frholthuis@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling Stichting Stadsraad Monnickendam:

Voorzitter Fred Holthuis,  0299 - 654171 frholthuis@hetnet.nl
Secretaris: Huub Beckers, Monnickendam hggbeckers@gmail.com
Penningmeester: Paul Mantje, Monnickendam pmantje@planet.nl
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Inleiding

Nogal wat inwoners van Monnickendam zullen zich in de loop der jaren hebben afgevraagd
waarom na de gemeentelijke herindeling in 1991 geen kernraad in het leven werd geroepen. De
stadsrechten van Monnickendam waren immers strikt genomen verdampt en opgegaan in de
Gemeente Waterland. De stad verkreeg daarmee de verlaagde status van kern in een groter
geheel van samengevoegde kernen. En die andere kernen, te weten Watergang, Uitdam,
Marken, Ilpendam, Zuiderwoude, Katwoude en Broek in Waterland, beschikken toch al heel lang
wèl over eigen raden. Waarom Monnickendam dan niet?

Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk. In ieder geval moeten we vaststellen dat
sedert 1 januari 2011 de Gemeente Waterland 20 jaar bestaat. Ook moeten we vaststellen dat
Monnickendam, gedegradeerd tot kern, het eveneens al 20 jaar zonder een vorm van
onafhankelijke bestuursvertegenwoordiging moet doen.
Monnickendam beschikt niet over een vertegenwoordiging in de geest van de reeds bestaande
en volop functionerende kernraden elders in Waterland.
Daar kunnen we als Monnickendammers iets aan doen!
Hoogste tijd in de gemeente Waterland om voor Monnickendam, de enige stad binnen de
gemeentegrenzen, een stad met een rijke historie en het hoogste aantal inwoners, een
stadsraad in het leven te roepen.

Zeker, in 2002 is door middel van de oprichting van Stichting Stadsraad Monnickendam een
serieuze poging ondernomen tot het oprichten van een stadsraad Monnickendam. Een prima
initiatief, maar het kwam niet echt van de grond. Een mogelijke reden kan zijn geweest het feit
dat men binnen het gemeentelijk bestuur niet zo heftig zat te wachten op een stadsraad voor
Monnickendam. Het was toch een volwassen stad met een vanuit het kerkelijk en
verenigingsleven historisch sterk gegroeid kader, dat altijd stevige banden met de leden van het
stadsbestuur had onderhouden. Daarom was  -geredeneerd vanuit dat toch wel machtige kader-
een stadsraad voor Monnickendam, na de gemeentelijke herindeling, wellicht niet zo urgent.
Het ging zo toch goed? Waarom dit historisch gegroeide kader, dat sterk in eigen oprechtheid
gelooft en weet wat goed is voor alle burgers, zwakker gemaakt door er een stadsraad naast te
plaatsen, die ook over ‘alles’ zou willen meepraten?

Een andere reden om de oprichting van een stadsraad Monnickendam op een laag pitje te
houden, kan de groei van Monnickendam zijn geweest. Daarmee doelen we op de aanwas van
nieuwe bewoners, komend van buiten de gemeente, die over voldoende middelen beschikte om
in de vaart van de economische groei die tot in de hemel leek te reiken, (relatief) dure huizen te
kopen en/of te restaureren. En met deze inwoners kwam ook een veelkleuriger scala van
opvattingen met betrekking tot inrichting en organisatie van Monnickendam in beeld. Dat kan
voor de gevestigde vanzelfsprekende orde bedreigend zijn geweest in plaats van een aanvulling
op het al aanwezige.

Wat staat ons te wachten?

Nu het tij economisch keert en zowel landelijke als plaatselijke overheden straf zullen moeten
bezuinigen, staat ons economisch het volgende te wachten. Als elke gemeente in Nederland
heeft Waterland te maken met vier hoofdbronnen van inkomsten. Dat zijn Eigen algemene
inkomsten (zeg maar alle gemeentelijke belastingen zoals de OZB), Eigen specifieke inkomsten
(zeg maar riool- en reinigingsrecht en leges), Algemene inkomsten (zeg maar de algemene
uitkering uit het rijksgemeentefonds) en tenslotte Specifieke inkomsten (zeg maar specifieke
uitkeringen van Rijk en Provincie en eventuele subsidies van de Europese Unie).
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De twee omvangrijkste van deze vier pijlers, de algemene uitkering uit het rijksgemeentefonds
(tot soms 20% lager!) en de OZB (minder opbrengst vanwege dalende prijzen op de
vastgoedmarkt) zullen voor belangrijke inkomstendalingen zorgen. Het negatieve budgettaire
effect hiervan zal van de lokale politiek het uiterste aan zorgvuldige afwegingen vragen. Het zal
de komende jaren een toenemend politiek getouwtrek en creatief gepuzzel worden hoe de sterk
verminderde inkomsten hun weerslag gaan krijgen op de gemeentelijke belastingen (en
tarieven), en de gevolgen voor allerlei voorzieningen in de Waterlandse gemeenschap. En dus
ook, en vooral, in de grote kern Monnickendam. Monnickendam zal als grootste kern veel
omwille van het geheel moeten opbrengen. Voor een acceptabele en rechtvaardige verdeling
van de lusten en de lasten over Waterland, en om gemor achteraf voor te zijn, is het daarom
van het vitaal belang dat de Monnickendammer bevolking, vanaf nu en als één geheel, proactief
gaat communiceren en interacteren met het locale bestuur en de politiek. De andere kernen
doen dat immers ook al jaren!

Waarom een Stadsraad voor Monnickendam?

Zoals eerder gesteld, beschikken alle kernen in de Gemeente Waterland al jaren over een kern-
of dorpsraad, behalve die met het hoogste inwonertal en brede historie: Monnickendam. Al deze
raden vervullen inmiddels een belangrijke functie in de behartiging van de belangen, collectief
en individueel, van hun bewoners. Zij treden op als erkend structuuroverleg tussen bewoners
enerzijds en gemeentelijk bestuur anderzijds. Deze overlegstructuur ontbreekt al twintig jaar in
Monnickendam. Voorzover er overlegstructuur in Monnickendam aanwezig is, is deze slechts  ad
hoc (=toevallige actiegroepen of aan de gemeentebel trekkende individuele burgers) en
verdeeld (=allerlei maatschappelijke of privé belangengroepen met eigen vage of verborgen
lijnen naar de plaatselijke politiek en het bestuur), en dus naast ineffectief en inefficiënt ook
neigend naar belangenverstrengeling. Vooral nu, nu grote bezuinigingen voor de gemeentelijke
deur staan, is een ad hoc en verdeeld overleg met het gemeentelijk bestuur uit den boze.
Eenheid van erkend optreden is broodnodig.

Er moet een democratisch gelegitimeerde stadsraad Monnickendam komen, die namens de
Monnickendammer bevolking erkend gesprekspartner is voor de Gemeente Waterland. Het is nu
of nooit. Er is in het verleden veel min of meer onderhands geregeld in Monnickendam. Allen
waren/zijn weliswaar gelijk voor de wet, maar sommigen, in het centrum van de invloed,
waren/zijn meer gelijk dan anderen. Hiermee is niet gesuggereerd dat er in het verleden
regelrecht frauduleuze praktijken zullen zijn geweest. Dat was (en is) het probleem niet, maar
het ging (en gaat) om een afkeurenswaardige twee-sporen-omgang van de gemeente met
burgers of instellingen: een formele in het ene, en een minder formele of vriendschappelijke
omgang in het andere geval, beide altijd van invloed op gemeentelijk handelen, waarbij
bevoordeling niet uitgesloten kan worden.
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Een Stadsraad Monnickendam kan niet zonder een missie.

Een democratisch in het leven geroepen stadsraad, waar de plaatselijke overheid niet met goed
fatsoen omheen kan, heeft een missie uit te dragen, n.l.:

“Een georganiseerde, transparante en met de burgerij afgestemde bundeling van alle
Monnickendamse belangen, met een effectieve dus op resultaat gerichte overlegstructuur
tussen de leden van de stadsraad en de plaatselijke overheid.”

De praktische uitvoering van deze missie zal tevens de visie blijken te zijn op wat
burgerparticipatie wordt genoemd. Burgerparticipatie is het geheel van de verschillende rollen
die burgers in het overleg met overheden kunnen vervullen. Rollen in beeld gebracht door de
zogeheten participatieladder. Deze ladder heeft de volgende sporten: van de onderste sport
(informeren) opklimmend van raadplegen, adviseren, co-produceren en meebeslissen tot de
hoogste (zelfbeheer).
Per onderwerp zal moeten blijken op welke sport van deze ladder de stadsraad staat.
Dus: geen onderhandse regelingen, geen overmacht van de ene organisatie boven andere
organisaties in Monnickendam, geen ‘vriendjespolitiek’ zoals je menig Monnickendammer kunt
horen zeggen en die zich daarbij lijkt neer te leggen. “Zo is het nu eenmaal en je kunt er niets
tegen doen.” Dat kan dus wel. Met een transparante op het algemeen belang gerichte
Stadsraad Monnickendam.

Wat is een stadsraad?

In de beschreven missie van de stadsraad ligt de definitie besloten van wat een stadsraad is. Zij
vervangt niet het gemeentelijk bestuur noch de politieke fracties. Die behouden hun eigen
verantwoordelijkheden en politieke kleuren. Een stadsraad vormt een erkend en substantieel
element in de overlegstructuur en ook zij behoudt de eigen verantwoordelijkheid en de eigen
zelfstandige ‘kleur’. Deze ‘kleur’ is niet politiek. Een stadsraad heeft geen politiek mandaat en
vormt geen extra bestuurslaag.

Hoe ziet een stadsraad eruit?

Om te beginnen moet er onderscheid worden gemaakt tussen de Stichting Stadsraad
Monnickendam en de stadsraad Monnickendam. De Stichting Stadsraad Monnickendam (i.o.) (=
in oprichting) vormt daarbij de juridische basis waarop de leden van de stadsraad
Monnickendam te werk gaan en in overleg treden met het gemeentelijk bestuur. De Stichting
maakt een gelegitimeerde stadsraad Monnickendam mogelijk.

Het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam vormt dus niet de stadsraad
Monnickendam. De stadsraad Monnickendam wordt gekozen en vervolgens samengesteld bij
voorkeur door middel van een officiële verkiezing met een kieslijst. De stadsraad Monnickendam
opereert vervolgens geheel zelfstandig vanuit het door de Stichting Stadsraad Monnickendam
gegeven mandaat. Mandaat houdt in dat de Stichting Stadsraad Monnickendam juridisch
verantwoordelijk is en blijft voor de daden van de stadsraad.

Wie nemen er zitting in de stadsraad?

Het ligt in de bedoeling de stadsraad Monnickendam uit 14 tot 18 leden te laten bestaan.
Raadsleden die door middel van verkiezingen door de burgers van Monnickendam gekozen
kunnen worden. Elke inwoner van Monnickendam, uit welke wijk ook, en die het algemeen
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belang van Monnickendam in brede zin ter harte gaat, kan in principe op de kieslijst worden
geplaatst. De verkiezing van de leden door de burgers van Monnickendam legitimeert de
stadsraad tot een democratisch gekozen overlegorgaan. Een overlegorgaan waarmee het
gemeentelijk bestuur vanaf dat moment rekening moet houden. Is de stadsraad eenmaal
gekozen, dan kiest zij zelf uit haar midden het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris), en
gaat zij tevens over tot het vaststellen en  bemensen van de verschillende werkgroepen (zie
beleidsterreinen hieronder).

Op welke zaken en gemeentelijke beleidsterreinen richt zich de Stadsraad?

Volgens de statuten heeft de stadsraad als doelstelling: de behartiging van de belangen van de
stad Monnickendam en zijn inwoners op een zo uitgebreid mogelijke wijze. Dit wil zeggen dat
een goed functionerende stadsraad moet dienen als de ogen en oren van de burgers die in
Monnickendam wonen.
Daarna kunnen de wensen die in de Monnickendammer gemeenschap leven door de stadsraad
worden vertaald naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Waterland. De stadsraad kan gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur
geven; daarbij zal het veelal gaan om de openbare ruimte, maar ook om inspraak over welzijn
of anderszins.
De  gemeentelijke beleidsterreinen waarop de stadsraad zich richt, zijn in bijlage 1 aan deze
notitie toegevoegd.

Met welke partijen heeft de Stadsraad te maken?

De stadsraad heeft met een groot aantal partijen te maken, waarbij nogmaals zij aangetekend
dat deze geen politiek mandaat heeft, noch een extra bestuurslaag vormt.

Voorbeelden van partijen waarmee de stadsraad te maken kan krijgen, zijn:

- de inwoners van Monnickendam
- het verenigingsleven
- de gemeente Waterland
- de gemeenteraad
- het College van Burgemeester en Wethouders
- de regiopers en televisie
- de scholen
- het (georganiseerde) bedrijfsleven
- de (georganiseerde) middenstand
- de (georganiseerde) horeca
- de jeugd
- de woningbouwcorporaties
- projectontwikkelaars
- de historische verenigingen
- gezondheidszorg
- welzijnsorganisaties
- het verzorgingstehuis
- het sociaal-cultureel centrum
- de andere kernraden in Waterland
- het museum
- kunstorganisaties
- Vereniging Behoud Waterland
- IJsselmeervereniging en VBIJ



Stadsraad Monnickendam startdocument versie 11 dd 14032011 (1).doc   7

- Stichting De Kwade Zwaan
- Landschap Noord-Holland
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Over de andere kernraden in de Gemeente Waterland nog het volgende.

De bestaande dorps- en kernraden  hebben met het gemeentelijk bestuur een convenant
gesloten. Vooralsnog streeft de stadsraad Monnickendam naar een eigen overeenkomst met de
gemeente, weliswaar in de geest van de bestaande convenanten, maar niet zonder nadruk op
een zelfstandige rol. Participatie tussen stadsraad en Gemeente mag niet uitlopen op een
convenant, waarin de gemeente het kader zou kunnen voorschrijven binnen welk de stadsraad
moet opereren. Een goed georganiseerde en op resultaat gerichte stadsraad behoudt ook altijd
een gezonde kritische instelling zonder zijn vertrouwen in de overlegstructuur te verliezen.
De inbreng van een onafhankelijke stadsraad Monnickendam in de Gemeente Waterland mag
dus niet meer ontbreken.

Met de komst van de stadsraad voor Monnickendam wordt na zoveel jaar eindelijk ook die
andere belangrijke kans gepakt: Er wordt van meet af aan gewerkt aan het opbouwen van een
goede en heldere afstemmingsrelatie met de andere dorps- en kernraden in Waterland. Dat
overleg in goed wederzijds vertrouwen moet vanzelfsprekend gaan worden en tevens een einde
maken aan allerlei wazige opinievorming over Monnickendam. Opinies die deze kern meer
macht en invloed toedichten dan de andere kernen. Het is begrijpelijk dat zo wordt gedacht, en
er zijn voorbeelden van aan te dragen die bij de andere kernen verkeerd zijn gevallen. De
stadsraad Monnickendam kan juist bijdragen aan het voorkomen van dit soort onderlinge
fricties. Het is niet ondenkbaar dat juist het jarenlang ontbreken van een onafhankelijke, niet
politieke stadsraad Monnickendam, verschillen in gemeentelijke aanpak van kernen heeft
veroorzaakt.

Hoe gaat de Stadsraad te werk?

Leidraad bij de werkzaamheden van de stadsraad Monnickendam zal de doelstelling zijn zoals
neergelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Stadsraad
Monnickendam. De werkzaamheden zelf zullen door de leden van de stadsraad in onderling
overleg zelfstandig worden verricht. Met zelfstandig wordt bedoeld dat het bestuur van de
Stichting Stadsraad Monnickendam geen bemoeienis heeft met de werkzaamheden van de
stadsraad. De Stichting Stadsraad Monnickendam legitimeert slechts de werkzaamheden van de
stadsraad.

De stadsraad Monnickendam komt, met uitzondering van het zomerreces, eens per 2 maanden
bijeen (dit is excl. het overleg met B&W van Waterland en overleg met de andere kernraden).
De agenda wordt door de voorzitter van de stadsraad in overleg met de leden opgesteld.
Agendapunten worden in werkgroepverband (per beleidsterrein of thema) voorbereid.  De
stadsraad brengt gevraagde en ongevraagde adviezen terzake deze beleidsterreinen of thema’s
uit aan het gemeentebestuur.

Wanneer treedt de Stadsraad in functie?

Indien het haalbaar blijkt, dit jaar succesvol verkiezingen voor de leden van de stadsraad
Monnickendam te houden, wordt kort daarna de stadsraad Monnickendam geïnstalleerd  en
treedt zij in werking.



Stadsraad Monnickendam startdocument versie 11 dd 14032011 (1).doc   8

Tot slot

Momenteel hebben 8 van de 9 kernen in de gemeente Waterland een Kernraad zoals een
Dorpsraad (Ilpendam, Broek in Waterland, Uitdam, Zuiderwoude en Watergang), een
Bewonersvereniging (Overleek), een Eilandraad (Marken) of een Polderraad (Katwoude). Alleen
Monnickendam heeft geen Kernraad, terwijl de voormalige stad wel 10.000 inwoners heeft en
daarmee, met bijna 60% van de 17000 inwoners,  de grootste kern van de Gemeente
Waterland is. Tijd dus voor een onafhankelijke vertegenwoordiging in de vorm van de stadsraad
Monnickendam.

Heeft u interesse om in de stadsraad plaats te nemen, en dus een plek op de kandidatenlijst te
krijgen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, dan leggen wij u de vervolgstappen
uit.
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BIJLAGE 1

Bijlage bij tekstonderdeel
“Op welke zaken en gemeentelijke beleidsterreinen richt zich de Stadsraad?”
Hieronder worden de beleidsterreinen van de Gemeente Waterland opgesomd, waarmee de
Stadsraad Monnickendam bemoeienis kan gaan krijgen.
Voor elk beleidsterrein gaat het in algemene zin om problemen, voorstellen of initiatieven die
vanuit de Monnickendammer bevolking bij de stadsraad ter behandeling worden aangedragen.
Na bespreking en afstemming met de bevolking treedt de stadsraad hierover in overleg met
B&W Waterland. Of andersom: nieuwe gemeentelijke plannen, maatregelen of gewijzigd beleid
worden vanuit B&W Waterland direct of indirect onder de aandacht van de Stadsraad gebracht.
De Stadsraad bekijkt deze stukken en licht de Monnickendammer bevolking hierover voor. Na
beraad met en meningsvorming door de bevolking presenteert de Stadsraad de opvattingen en
stellingnames van de Monnickendammer bevolking aan B&W Waterland.

Gemeente Waterland                                                        Stadsraad Monnickendam

1. Sociale voorzieningen en maatschappelijke
    Dienstverlening

    -  Uitkeringen Wet Werk & Bijstand
    -  Basisgezondheidszorg
    -  Dierenbescherming                                          x
    -  Wet Maatschappelijke ondersteuning                x
    -  Maatschappelijke hulpverlening
    -  Minimabeleid
    -  Nieuwkomers                                                      x
     - Ouderenzorg                                                       x
     - Werkvoorzieningschap

2. Onderwijs en kinderopvang

     - Huisvesting openbaar onderwijs                           x
     - Huisvesting bijzonder onderwijs                          x
     - Gymnastiekonderwijs                                          x
     - Kinderopvang                                                       x
     - Leerlingenvervoer                                               x
     - Leerplicht
     - Zorgloket Waterland                                            x
     - Schoolzwemmen                                                 x
     - Volwasseneneducatie                                          x

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

     -  Bouw- en woningtoezicht                                       x
     -  Gemeentelijke woningexploitatie
     -  Ruimtelijke ordening                                              x
     -  Stedelijke vernieuwing                                          x
     -  Volkshuisvesting                                                   x
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4. Milieu

     -  Afval                                                                        x
     -  Afvalstoffenheffing                                                 x
     -  Milieu                                                                      x
     -  Ongediertebestrijding                                              x

5. Veiligheid

    -  APV(alg.plaatselijke verord.)-vergunningen              x
    -  Bijzondere wetten
    -  Brandblus- en reddingsmiddelen
    -  Brandmelding en alarmering
    -  Brandpreventie                                                           x
    -  Brandweerpersoneel
    -  Drank- en horecawet                                                 x
    -  Huisvesting Brandweer                                              x
    -  Integrale veiligheid                                                     x
    -  Regionale Brandweer/Veiligheidsregio
    -  Rampenbestrijding                                                      x

6. Infrastructuur

    -  Bouwgrondexploitatie                                                x
    -  Grondzaken                                                               x
    -  Haven                                                                        x
    -  Openbaar groen                                                        x
    -  Riolering                                                                    x
    -  Rioolheffing                                                                x
    -  Verkeer                                                                      x
    -  Waterbeheer                                                              x
    -  Wegen                                                                        x

7. Cultuur en sport

    -  Kunstbeoefening en -organisaties                             x
    -  Bibliotheekwerk                                                         x
    -  Club- en buurthuiswerk                                             x
    -  Jeugd- en jongerenwerk                                            x
    -  Kermissen                                                                  x
    -  Kunstzinnige vorming                                                 x
    -  Monumentenzorg                                                        x
    -  Sociaal-cultureel werk                                                 x
    -  Speelplaatsen                                                             x
    -  Volksfeesten                                                                x
    -  Welzijnsjaarprogramma                                             x
    -  Zwembad                                                                  x

8. Economische structuur

    -  Bedrijfscontacten/Econ. Aangelegenheden               x
    -  Markten                                                                    x
    -  Toerisme                                                                   x


