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Datum: woensdag 9 december 2015 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda; Huishoudelijke mededelingen. Een paar leden 
hebben geen agenda of notulen ontvangen. De secretaris kijkt dit na en herstelt de adreslijst. 
Verzoek van de locatiebeheerder om aan het begin van de avond de bijdrage voor de koffie te 
voldoen, zodat hij daar niet meer om hoeft te vragen.  
 

2. Installatie twee nieuwe leden; De voorzitter van de Stichting Stadsraad is hiervoor aanwezig. 
Hij is verheugd dat er zoveel vrouwen lid zijn van de Stadsraad, zo ook deze nieuwe leden. Hij is 
blij met het enthousiasme en hoopt dat dit zo blijft. De voorzitter sluit zich hierbij aan.  
 

3. Vaststellen notulen 11 november 2015; De notulen van november zijn vastgesteld.  
 

4. Mededelingen; Er is een lijst gemaakt over onderwerpen van het visiedocument en de 
werkgroep wil een eerste avond met belangengroepen hierover beleggen. Er zijn veel e-
mailadressen verzameld, dank hiervoor. We gaan hiermee verder en koppelen later terug. Vraag: 
is dit het moment om een nieuw onderwerp in te brengen? Ja, dat kan, dat wordt eventueel 
voorstel voor de volgende vergadering. De begraafplaats op de Kloosterdijk is heel donker, er is 
geen lichtpunt, en het is een bende. De vraag is of het niet zo geregeld in Nederland dat je ’s 
avonds niet naar begraafplaatsen toe gaat tussen zonsondergang en zonsopgang? De Stadsraad 
gaat hiervan uit, en het onderwerp komt niet op de agenda. Er is een investeringsagenda fiets 
2015-2025, maar daar staat niets concreets in. Morgen staat de handhavingsagenda op de 
agenda van de Gemeenteraad. Interessant, de Stadsraad gaat dit volgen. Verslag van de 
bijeenkomst van de Stichting Behoud Waterland. Besproken werden met name de weidevogels. 
Het ging om het inklinken van het veen, dat kan met natte gewassen op orde worden gehouden, 
maar de provincie is nog niet om. Een boeiend inzicht was te weten dat door de inklinking veel 
CO2 vrijkomt. Tot 11 december is het mogelijk om de enquête over de terrassen in te dienen. 
Ingebracht werd dat parkeerplaatsen die hierdoor verdwijnen niet meer zullen terugkomen. 
Houdt dit in gedachte bij het invullen van de enquête. Er wordt een voorstel ingediend om, zoals 
in Broek, een blad plus digitale versie uit te brengen, een soort nieuwsbrief. Dit naar aanleiding 
van twee mogelijkheden om fondsen hiervoor te krijgen, de Wensboom van de Rabobank (max. 
€ 1000) en de Vereniging van Kleine Kernen stelt maximaal € 2000 beschikbaar voor plannen 
voor duurzame dorpen. Voorstellen voor projecten kunnen worden gestuurd naar de secretaris. 
Een mail van RvD? gekregen over het zware verkeer. Onderwerp wordt behandeld bij 
verkeersveiligheid. Wethouder Jean van der Hoeven wil een keer langskomen bij onze 
vergadering. Hij is van harte welkom. Het Stadsraadsuitje. Helaas is dit niet haalbaar gebleken op 
19 december. Twee persberichten van de gemeente worden ingebracht. Over het besluit inzake 
Sociale Woningbouw en over Jachthaven Hemmeland. De Stadsraad heeft geen persberichten 
ontvangen van de gemeente. De strekking: er gaat onderhoud gepleegd worden op het 
Hemmeland, ze geven aan dat ze een behoorlijke bezetting hebben, tot 80%. De visie moet op 
de gemeentewebsite staan. We moeten ons aanmelden bij de gemeente voor de mailinglist. 
Komt op de actielijst. Wat betreft de woningbouw. Den Haag heeft vastgelegd dat er bij 
woningbouw 60 procent koop en 40 procent sociale woningbouw gepleegd moet worden. De 
gemeenteraad heeft besloten dat er 30% naar sociale woningbouw gaat en 10% naar het iets 
hogere segment. Hier is ook een ernstig tekort aan. Ingebracht wordt dat er de laatste jaren 
helemaal niets gebouwd is. Er zijn veel jonge Monnickendammers die hier willen wonen, en daar 
is niets voor. Er liggen een paar projecten, de Molenstraat en garage Steur, maar die liggen stil. 
Onze gasten krijgen het woord. Wim van Zanen, is sinds 1963 woonachtig in Monnickendam. In 
de jaren 70 is het Hemmeland ingericht als park/natuurgebied. Hij is initiatiefnemer geweest van 
Red het Hemmeland, destijds zijn er ruim 4000 handtekeningen voor het behoud van dit 
natuurgebied opgehaald. Sinds 2006 staat het gebied onder druk. Tot op heden zijn er nog meer 
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plannen bijgekomen, een groter Mirror Hotel, een vergroting van de jachthaven, en een manege. 
De Stichting Hemmeland heeft nog steeds geldige bezwaren. Ze hebben het vermoeden dat er 
een hotelketen schuil gaat achter de inspanningen van de eigenaren van het Mirror Paviljoen. Hij 
wil graag steun van de Stadsraad voor het behoud van het Hemmeland als natuurgebied. Het is 
een gepassioneerd betoog en daar is begrip voor. De afspraak is dat de Stadsraad zich niet 
begeeft op het pad van de politieke besluitvorming. Het hotel is al een besluit, daar kunnen wij 
niets meer aan doen. De Stadsraad kan iets vinden op het moment dat er nog inspraakrondes 
zijn. Dus op dit moment geen agendapunt. Een vraag, als een besluit niet via de goede regels is 
gevallen. Kan de Stadsraad dan ook niets? Ja, dat kunnen we aankaarten. In sommige gevallen 
kan men nog naar de Hoge Raad. Wim van Zanen: als de wethouders samen met de eigenaren 
van de Mirror in de krant staan met champagneglazen, dan krijg je de indruk dat alles al 
beklonken is. De zorg wordt gedeeld dat de besluitvorming al veel verder is dan wij vermoedelijk 
weten. Stichting het Hemmeland is met het gemeentebestuur nog niet uitgepraat. Ze hebben 
nog steeds  steekhoudende argumenten. Als alles niet helpt gaan ze naar de Raad van State. Jan 
Steltenpool krijgt het woord. Hij is inwoner van de Kerkstraat. Het blijkt over iets persoonlijks te 
gaan, overlast op het Verenigings-gebouwplein. De voorzitter grijpt hierop in en schorst de 
vergadering. Oplossingen hiervoor moeten buiten de Stadsraad gevonden worden.   

 
5. Terugkoppeling Gezamenlijk Kernradenoverleg;  We hebben het punt van de 

aansprakelijkheidsverzekering ingebracht. De wethouder heeft het volgende hierover gezegd, 
vanuit de gemeente is er een verzekering voor vrijwilligers afgesloten, en daar vallen de 
kernraden onder. Hij zou hierover terugkoppelen. Kanttekening: wij zijn als raad geen leden van 
de Stichting, is die dekking daarvoor ook geldig? Bij de VVV ben je ook als vrijwilliger verzekerd 
via de gemeente. We zijn bij de brainstormsessie over het terrasbeleid geweest. We hebben toen 
als reactie gegeven om meer draagvlak te kweken. Dit idee is overgenomen middels een 
enquête. Ervaring en stimuleringsfonds: Gabrielle Bekhuis wilde weten wat onze ervaringen zijn. 
Zij informeert ons over een volgende termijn. We hebben het over de fietsoversteekplaats op de 
N247. Het wordt geagendeerd voor 2021. Dit duurt natuurlijk veel te lang. Jan Uidam van de 
gemeente zou bij de provincie informeren. De privacy, onze brief is door de gemeente uitgezet 
bij de juristen. We houden hierover een antwoord tegoed. Wanneer? Dit komt op de monitorlijst 
voor half januari 2016. Cees de Wilde: de gemeente heeft een schrijven gehad over de privacy 
en de gemeente is daar zeer goed uit gekomen. Presentatie Plan Onderdoorgang Broek in 
Waterland. Ook hier zijn we geweest. Dit was een leuke bijeenkomst. De kerk zat helemaal vol. 
De presentatie was goed. Er was veel ruimte voor bezorgdheid, vragen en opmerkingen. Ergens 
volgende week vindt weer een bespreking plaats van de ontwerper van de onderdoorgang met 
de Dorpsraad. In januari wordt het plan aangeboden aan de provincie. De gedeputeerde is nog 
niet om. Luzette Wagenaar, onze burgemeester, gaf aan dat de gemeente Waterland volledig 
achter de plannen staat. Verslag van de brainstormsessie aangaande Autoverkeer Binnenstad 
Monnickendam. Hierover is van tevoren door werkgroep verkeersveiligheid gesproken, het 
verslag volgt nog. Een toelichting over stand van zaken van werkgroep. Er zijn drie 
bijeenkomsten geweest. Hierin zijn de knelpunten en oplossingen voor de oude stad 
geïnventariseerd. De werkgroep wil nog overleggen met de vereniging Oud Monnickendam en 
hun bevindingen naast de onze leggen. Wordt het verkeerscirculatieplan ook meegenomen? We 
gaan af op de klachten van inwoners. We nodigen ze uit eerst zelf aan de slag te gaan. Op de 
Lijnbaan stond eerst een bord met U rijdt te hard. Er wordt niets mee gedaan. Eerst de 
binnenstad en dan de buitenwijken. We gaan ook  nog een eigen schouw doen, en foto’s maken. 
Voor de buitenring: schrijf even een mail naar de werkgroep, dan nemen we dat ook mee. Laten 
wij aangeven hoe wij het willen. Er zijn goede voorbeelden, bijvoorbeeld Elburg en Denemarken. 
Parkeren buiten de stad, laden en lossen tot 12 uur o.i.d. Dit kon ook tijdens 650 jaar 
Stadsrechten. Als de gemeente daarvoor gaat, valt het op te lossen. Woonvisie en Waterland 
Beraad op 8 december. Het is al genoemd, ook jongeren willen hier wonen. De gemeente meldt 
dat de wachtlijst voor jongeren 2 jaar is. We hebben een lid die in die doelgroep zit, die weet hier 
niets van. Verslag van de bijeenkomst. Er werd begonnen met een soort spel. Ze wilden weten 
wat je weet van wonen. Daarmee maakten ze inzichtelijk wat we hebben en wat ze van plan zijn. 
Na de pauze waren  er 3 werkgroepen. We hebben aan Wonen, Welzijn en Zorg deelgenomen. 
Er waren per werkgroep een aantal voorstellen en je mocht 3 rondes aangeven wat ze het meest 
belangrijk vonden. De drie punten die daar uit kwamen: Realiseren woningen voor ouderen om 
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doorstroom te bereiken. Meer sociale huurwoningen. Nieuwbouw moet passen binnen het 
landschap en de kernen. Met deze prioriteiten wordt verder gegaan. Hoe verhoudt dit zich tot het 
persbericht? Antwoord: dit is het vervolg van de eerste bijeenkomst. We moesten uit de krant 
vernemen dat de woningcorporatie zich afscheidt van Woningnet. Als je niet voor 31 december je 
inschrijft, dan vervalt je woonrecht. Het inschrijven kan ook als je een koopwoning hebt. Kost 50 
euro voor de eerste inschrijving, en daarna 10 euro per jaar. Advies: doe dit voor 31 december 
2015, nu het nog kan, ook zinvol als je in een koopwoning zit.  

 
6. Plannen voor herindicatie huishoudelijke hulp vanuit WMO; We behandelen het  

bespreekstuk over dit onderwerp. Hieruit blijkt veel ergernis over hoe de mantelzorg alles maar 
moet opvangen. Het uitgebreidere verhaal maakte het eigenlijk nog erger. In het bijzonder de 
gepresenteerde “profielen en de arrangementen”. Er wordt niet meer gesproken over het aantal 
uren dat je zou kunnen krijgen. Het is een soort verkapt PGB. Met dit verschil dat de cliënt alles 
zelf moet uitvogelen met de zorgverlener en alles zelf moet betalen. Als er een partner is moet 
die er maar hulp verlenen. In de “profielen” gaan ze ervan uit dat de mensen nog getraind 
kunnen worden om het zelf te doen. Hoe gaan ze dan om met mensen waar de beperkingen 
blijvend zijn? Heel denigrerend voor ouderen en gehandicapten. Dit wordt breed gevoeld in de 
Stadsraad. Het verhaal van een ervaringsdeskundige, een mantelzorger die 7 dagen per week de 
mantelzorg doet voor haar partner. Als illustratie haar voorbeeld: een verzoek over extra hulp, in 
dit geval een motortje op een rolstoel, omdat een gewone rolstoel niet te hanteren is voor een 
mantelzorger met dystrofie. Dat kan, maar alleen als ze de oude rolstoel inlevert. Die heeft ze 
nodig als ze bijvoorbeeld met de auto gaat, of naar haar kinderen. Hier valt niet over te praten, 
ook niet om die voor een zacht prijsje over te nemen (de rolstoel is al 5 jaar oud). Ze heeft wel 
een traplift gekregen. Dit was gelukkig in 3 weken voor elkaar. Maar dit kost haar € 32 per 
maand. Ze doet alles zelf, krijgt geen cent. Ze heeft geen PGB. Ze doen net of het allemaal gratis 
is, maar dat is helemaal niet zo. Ze betaalde 90 euro per maand voor thuishulp. Dat is niet meer 
op te brengen. We horen veel klachten over dit punt. Ze krijgt hulp hiervoor van een paar leden 
van de Stadsraad. We moeten hier als Stadsraad wat mee. In de adviesraad WMO zijn de 
kernraden vertegenwoordigd. Johanna Huizer zit daarin namens de kernraden gemeente 
Waterland. Het adres is johannahuizer@gmail.com. Als je een voor beroep vatbare beslissing 
hebt gekregen, dan kun je hier beroep tegen aantekenen. Dan komt er een ander kijken hoe het 
in elkaar zit. Moet dit ook naar de wethouder? In eerste instantie wordt het opgepakt door de 
werkgroep Zorg, Welzijn en Gezondheid. We gaan door met dit onderwerp en met het 
verzamelen van klachten over de zorg door de gemeente.   

 
7. Verslag verkeersveiligheid, is al behandeld.  

 
8. Volledige notulen op de website plaatsen; Aanleiding was een verzoek van een trouwe 

volger. Wat vinden we hiervan? Hij kan het niet volgen omdat er niets meer staat op de website. 
Deze discussie hebben we al eerder gehad, vanwege de namen in de notulen. We zijn met het 
publiceren van de volledige notulen gestopt in verband met de namen in de notulen. In plaats 
daarvan werden de besluitenlijsten gepubliceerd, tot die niet meer gemaakt werden. In de 
persberichten wordt gemeld waar we mee bezig zijn. Maar dat leest niet iedereen. Voorgesteld 
wordt om nieuwsfeiten van de werkgroepen te publiceren. Dat moet ook gebeuren. Wie heeft er 
bezwaar tegen het anonimiseren van de notulen en die te plaatsen op de website? Het gaat om 
de concept-notulen. In de afgelopen 4 jaar is bijna niets veranderd in de notulen. Het voorstel 
om de notulen te anomiseren wordt aangenomen met ingang van nu. Niet met terugwerkende 
kracht, dat is monnikenwerk en daar zitten we niet op te wachten.  
 

9. Aktielijst doornemen; gezien de tijd niet aan toegekomen.  
 

10.  Hamerstuk: De werkgroepen gerelateerd aan thema’s worden verdeeld;  
 

11. Rondvraag; Adressen van leden op de website, moet dat? Als je dit niet wilt, mail het naar de 
webmaster en het wordt weggehaald. Voorstel voor een Buurt Whatsapp.  Dit wordt gedaan in 
Tilburg. Is dit wat voor de Stadsraad? Komt in januari op de agenda. De wensboom en projecten 
voor duurzame buurten: Stuur hiervoor ideeën toesturen aan de secretaris. We zijn benieuwd. 
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Alle leden krijgen een datumprikker over het uitje van de Stadsraad. Hopelijk lukt het zoveel 
mogelijk leden mee te krijgen. Bij de rondvraag wordt aangegeven dat de gemeente Waterland 
uit een onlangs gehouden onderzoek naar bescherming van persoonsgegevens van burgers de 
zaken goed op orde heeft (audit).Als een van de eerste gemeenten in Nederland voldoet de 
gemeente Waterland aan alle eisen die het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 
(SZW) stelt. 

 
12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering na een lange vergadering om 22:40 uur en wenst 

iedereen fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar (mogelijk eerder in verband met het 
uitje). 

 

 

Verdeling werkgroepen:  
Evenementen:  
Verkeersveiligheid:  
Zorg, welzijn en gezondheid:  
Behandeling van burgers:  
Huisvesting:  
Natuur en milieu:  
Werk en inkomen:  


