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Besluitenlijst 9 april 2014:

1. Met ingang van september 2014 bekleedt Fred H. de functie van voorzitter van de Stichting Stadsraad

Monnickendam.

2. Met ingang van september 2014 bekleedt Jans B. de functie van voorzitter van de Stadsraad
Monnickendam.

3. De laatste Stadsraadsvergadering voor het reces, te weten 11 juni 2014, is een besloten vergadering,
oftewel een beleidsvergadering.

4. Er wordt contact opgenomen met de secretaris van de Stichting Stadsraad Monnickendam met betrekking

tot het geven van een training aan de Stadsraadsleden.

5. Er komt een electronisch archief in de vorm van Dropbox.

6. De handtekeningen met betrekking tot EBS/ busroute 373 worden overhandigd aan Maarten van

Poelgeest, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio.

7. Nadat een onderwerp drie keer op de agenda heeft gestaan en er niets mee is gebeurd wordt het

onderwerp van de agenda verwijderd. Tenzij andere Stadsraadsleden dit onderwerp willen oppakken.

8. De secretaris van de Stichting Stadsraad wordt gevraagd om te kijken of de Stadsraadsleden voldoen aan
de gedragscode en staaft of er al dan geen sprake is van belangenverstrengeling.

9. Er wordt een monitorlijst opgesteld en gehanteerd.

10. Er wordt een voorstel geschreven aangaande parkeerterrein ’t Spil.

11. Stadsraadsleden die tevens lid zijn van de Rabobank zullen naar de ledenavond gaan om hun stem uit te
brengen ten behoeve van het Cooperatiefonds.

12. Er wordt een Stadsraadslid toegevoegd aan de werkgroep Benutting Binnenhaven Monnickendam.

13. Het onderwerp Fusie Gemeenten wordt verder opgepakt.

14. Een aantal punten worden toegevoegd aan de lijst ten behoeve van de Schouw van 25 juni 2014, zoals

de bloembakken op het Noordeinde.

15. Ideeën ten behoeve van de Schouw worden gemaild aan desbetreffende contactpersoon van deze
werkgroep.

16. 21 Juni vindt een uitje plaats met alle Stadsraadsleden en partners op de Marken-Express.

17. Er is een nieuw vast agendapunt : ‘Mededelingen’.

18. Er wordt een pitch geschreven over bushalte ’t Spil.

19. Er wordt een pitch geschreven over hondenpoep.


