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Concept notulen vergadering Stadsraad 18 mei 2016 

 
Datum: 18 mei 2016 
Locatie: Het weeshuis, Weezenland 16, Monnickendam 
Aanvang: inloop 19:30, start vergadering 20:00 uur.  
 
 
Gasten: Cees de Wilde, Cor Langenberg 
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. De vice-voorzitter excuseert Jans om haar 

afwezigheid  Hij neemt waar op zijn laatste vergadering. Heeft iemand nog een punt? De 
voorzitter stelt zijn eigen vervanging aan de orde. De vakantie komt eraan. In spoedeisende 
gevallen doet het bestuur wat nuttig en nodig is. Wie gaat de voorzitter en de secretaris helpen 
deze zomer en daarna? Wat zijn de taken? Taken van de vice-voorzitter zijn meedenken over 
de vergadering, meedenken over het beleid, en de voorzitter vervangen indien nodig. Een van 
de leden stelt zich beschikbaar, waarvoor hartelijk dank.  

 
2. De notulen van 13 april. Verslag wordt bij deze vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken: Omgevingsvisie van de gemeente. Mensen kunnen inspreken via de site 

na 11 mei. Oogst van een taxatie. (Over de bestuurskracht). Advies: spreek individueel in via de 
site. En vervolgens als Stadsraad tijdens de vergadering. Aan de hand van de ontwerp 
omgevingsvisie tot 2030.  

 
4. Schouw. Wil iedereen zijn eigen punten nalopen en kijken of het is opgelost. Hij verzoekt 

iedereen goed zijn mail bekijken en het verslag van de schouw door te nemen. Ben je het eens 
met wat de gemeente zegt? En is het opgelost? Geef het door en doe het deze week.  

 
5. Mededelingen.  

Er is nog geen gesprek over Werk & Inkomen geweest. Dit komt volgende maand terug op de 
agenda. Namens de Stadsraad zijn er vragen gesteld n.a.v. het Weezenland, de 
parkeerplaatsen van Wim. De VVD heeft hierover vragen gesteld aan het college. Ook is een  
brief naar de gemeente gestuurd. Na goedkeuring van de voorzitter kan het weg z.s.m. in 
verband met de vergadering. Brief van de provincie over het fietspad om het fietspad aan de 
westzijde op te heffen als het fietspad aan de oostzijde er komt.  
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met dhr, Kes. Dit was niet onplezierig. De onrust komt 
omdat er teveel onduidelijkheden zijn, Er is slechte communicatie op alle fronten. De gemeente 
houdt onvoldoende rekening met de kwetsbaarheid van mensen. Heeft u contact met justitie 
gehad, heeft u schulden? Mensen schrikken zich rot. Niemand zou zijn zorg zomaar worden 
afgepakt. Met de huidige zorgverleners zou het beter zijn. Het commentaar van ons lid 
werkgroep zorg over de voorgestelde “arrangementen en profielen” probeerden ze glad te 
strijken. Er is een gebrek aan hulp voor (progressief) chronisch zieken. Als mantelzorgers om 
medische redenen niet kunnen helpen, moet er een doktersverklaring geleverd worden. Er is 
wel goede wil. Maar het is allemaal nogal vaag. Er worden geen antwoorden gegeven. Melding 
van een geval van terugdraaien van hulp door een van de leden. Het verslag ligt bij de 
voorzitter. Zou ook als geheugensteuntje naar de heer Kes. Willen ingaan op communicatie. 
Moeten we geen oproep plaatsen aan mantelzorgers om te klagen bij de gemeente? We willen 
graag geïnformeerd worden over de problemen met zorg indien u er niet uitkomt. Op de site en 
op Facebook. De bevindingen die aan wethouder Kes worden gestuurd kunnen met een uitleg 
worden verspreid als oproep aan diegenen die ervaringsdeskundigen zijn.  
Dora heeft een mail gestuurd aan het bestuur. Punten vallen onder de schouw. Moeten 
volgende maand worden ingebracht. Er moet gekeken worden welke punten uit de vorige 
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schouw zijn opgelost is en welke niet. In de zomer moet er een coördinator zijn die de punten 
verzamelt. Dit komt op de agenda van juni. En wie biedt zich aan als coördinator? We moeten 
in juni een oproep publiceren. Juni wordt gewoon een werkvergadering. Agendapunt schouw, 
publiciteit voor de schouw. voornoemd stuk wordt naar iedereen gestuurd. Iedereen kan punten 
inbrengen, gelijktijdig met foto’s en argumentatie. Wie maakt die foto’s? Er komt hulp. 
Onderwerp: de rotonde is onoverzichtelijk vanwege de hoge vegetatie.  
De mail van mevr. R. We hebben de mail gelezen en weet mevrouw wel waar ze is komen 
wonen. Of ze zich vooraf goed heeft geïnformeerd? We hebben met haar gesproken en haar  
aangeraden het zelf aan te kaarten bij de gemeente. Ook kan worden ingesproken bij onze 
vergadering. Het bezwaar is goed geformuleerd door deze bewoner. Vrijdag gaan we praten 
met de gemeente en doen we voorstellen voor oplossingen. Het hoort niet dat je in een klein 
stadje als Monnickendam zoveel en zo grote vrachtwagens komen.  
 

6. Buurt What’s App.  
We hebben het uitgezocht en wat gaan we ermee doen? Onze webmaster heeft mail gestuurd 
van een website. Je moet aan een flink aantal punten voldoen. Een groep moet 600 gezinnen 
hebben waarvan 300 actief zijn, en je moet beheerders aanwijzen. Het kan, maar is het 
wenselijk? Wil de Stadsraad dit überhaupt opzetten. Onzs conclusie:  niet een taak van de 
Stadsraad. Als we naar de misdaadstatistieken kijken, dan kent de gemeente Waterland geen 
misdaad landelijk gezien. En zijn er hier al Whatsapp groepen? Bij het Johan Pipoplantsoen, 
dat is meer een sociale. Die misdaadbuurt Whatsapp groepen kunnen landelijk worden 
aangemeld. In Katwoude, voormalig terrein van Vlierden is zo’n groep opgericht. Wat is de 
toegevoegde waarde boven Burgernet? Dat is ook de mening van de wijkagent. Burgernet 
werkt langzamer dan een buurtwhatsapp. De Stadsraad is van mening dat het geen taak is van 
de Stadsraad om een buurt whatsapp op te zetten. 

 
7. Rondvraag.  

Hoe gaat het met de inloop voor burgers. Mensen kunnen bij de Stadsraad hun verhaal kwijt. 
Bedankt dat je ons beleid ondersteunt, wat kunnen we voor je doen, wat kun je zelf doen. Als 
mensen een zaak hebben die het algemeen belang dient, dan kunnen ze soms meepraten. De 
gelegenheid om iets in te brengen is van 19:30 tot 20:00 uur. De vergadering begint om 20:00 
uur.  
Klopt het dat bij de oude Rabobank 9 woningen worden gebouwd. Hoe zit het met de 
parkeerruimte? Het Galgeriet. Er was een notitie over het Galgeriet. Oproep om te kijken wat er 
nu staat in deze notitie. Werkgroep huisvesting? De notitie van de gemeente komt nog, we 
hoeven daar niet op vooruit te lopen. Wie zitten er in die werkgroep? De secretaris stuurt een 
mailtje naar de desbetreffende leden.  

 
8. Sluiting.  

Harm sluit de vergadering hij dankt iedereen voor zijn/haar prettige bijdrage.  
 


