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Notulen vergadering Stadsraad 14 september 2016 
 
Aanwezig: Jans Berger, Titia Leewis, Simon Ooms, Menno van der Linden,Tiny Persijn, Greta Out, 
Tineke Zuidema, Kitty Tobias,Roel Bijlsma, Fred Holthuis, Gre Lambalk, Asam Langenberg. 
 
Afwezig: Gerrit Oosting, Elly Rooth, Dora van der Meer 
 
Gasten: Cees de Wilde 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. Jans heet iedereen welkom bij de vergadering 
 
2. Mededelingen. Jans heeft besloten om te stoppen bij de Stadsraad. Titia heeft onafhankelijk 

van dit proces hetzelfde besluit genomen. Beiden om persoonlijke redenen. In overleg met 
Greta hebben ze besloten om per 1 januari 2017 te stoppen. Dit betekent dat de Stadsraad een 
nieuw bestuur nodig heeft per 1 januari 2017. Simon heeft ook een mededeling. Hij blijft 
locatiemanager, maar krijgt een hartoperatie. Hij weet nog niet wanneer, maar in die periode 
kan hij geen locatiemanager zijn. Cees de Wilde is nog duo-raadslid en kan daarom geen rol 
spelen bij de Stadsraad. Hij is tot de volgende verkiezingen over anderhalf jaar niet beschikbaar 
voor de Stadsraad. Fred heeft het afgelopen maandag gehoord, en het stichtingsbestuur is nog 
niet geïnformeerd. Het bestuur is heel belangrijk, dus dit is een flinke aderlating. In andere 
kernraden doet vooral het bestuur het werk Hij merkt op dat er verschillende modellen zijn, Je 
hoeft niet iedere maand bij elkaar te komen. Misschien kunnen we een andere vorm vinden. 
Bijvoorbeeld bij toerbeurt voorzitten en notuleren. Noteer alleen de besluiten bijvoorbeeld. 
Niemand zal je kwalijk nemen als je een keer niet vergadert. Greta, als je niet vergadert liggen 
zaken stil. Met het bestuur moet je wel vergaderen. Tineke, de laatste keer met Harm hebben 
we het hier ook over gehad. We moeten keuzes maken, en ons daar aan houden. Harm heeft 
zich uitgesproken tegen burgerparticipatie, maar Jans vindt dat juist wel een taak voor de 
Stadsraad. Je moet altijd uitkijken dat je, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, besluiten van de 
gemeente legitimeert. Als je terugkijkt naar de busroute. De gemeente was al akkoord. Door de 
Stadsraad is het op de agenda gekomen. Stoep Kermergracht idem. Dat is de functie van de 
Stadsraad. Roel: je noemt een aantal incidenten waarbij de gemeente geen of verkeerde 
keuzes heeft gemaakt. Hierop hebben we geschoten, met succes. We monitoren het beleid van 
de gemeente in al zijn facetten, en in feite doe je werk van de gemeenteraad. We kunnen niet 
alles behappen. We hebben het geprobeerd met portefeuillehouders, met werkgroep etc. Dit is 
te omvangrijk. Bestuur zou je kunnen invullen als duo-voorzitter en duo-secretaris. De 
vergaderfrequentie en vorm daar kun je over denken. Tineke had wel e.e.a. te melden maar 
wordt wat overvallen door al het nieuws. Ze wil het nog een vergaderjaar doen, maar niet in de 
verre toekomst. Haar hart ligt bij de zorg, waar nu weinig over gemeld wordt. Andere punten 
heeft ze minder mee. Ze wordt ouder, haar energie wordt er niet beter door. Greta wil wel vice-
voorzitter zijn, maar geen voorzitter. Op 16 november is ze jarig, dus komt ze niet. Titia komt 
ook niet op 16 november. Simon, we hebben een afkalvend geheel, en hoe reageert de 
stichting hierop? Het stichtingsbestuur is nog niet geïnformeerd dus die kunnen nog niet 
reageren, Fred is op persoonlijke titel geïnformeerd. Jans is heel blij met de opmerkingen \van 
Fred.  
 

3. De notulen. Wie heeft er opmerkingen. Met enige wijzigingen worden de notulen goedgekeurd. 
Deze notulen vervangen de concept-notulen op de website. Roel vraagt Titia om haar archief 
en de notulen.  

 
4. Voortgang Plan van Aanpak. Uit de voorbespreking komt het volgend. Een aantal zaken 

moeten gewoon doorgaan, zoals de Schouw. Notitie verkeerssituatie binnenstad, voorleggen 
aan de burgers. En fietsproblemen inventariseren bij de gemeente op bijeenkomst van 19 
september. We willen aandacht vragen voor het fietspad op de N247. Greta, hebben we wel 
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reactie gehad op het Visiedocument van de gemeente? Nee, nog niets over gehoord. We zijn 
bij de fracties geweest. Het zou in de gemeenteraad worden besproken, maar we hebben er 
nog niets over gehoord. Zijn er nog andere punten waarvan we denken dat het moet worden 
opgepakt? Greta is bij de gemeente geweest over de begroeiing van de rotonde bij het 
Zuideinde. Ze heeft nog geen reactie van de gemeente. Dit is iets voor de schouw. Asam heeft 
foto´s hiervan gemaakt voor Dora. Foto´s over de schouw moeten naar Menno gestuurd. Simon 
heeft gevraagd in bijzijn van de burgemeester, wat is nou het beleid op het gebied van de 
B&B’s in Monnickendam? Dit heeft consequenties voor het parkeren. Je kunt een verzoek doen 
voor handhaving, dat moet je aanvragen bij de gemeente. Simon vraagt zich af waarom geen 
blauwe schijf. Kitty, Niek Zwaag zegt het kan niet, dus dan gebeurt het niet. Ook de wethouder, 
Laura Bromet, gaat daarin mee. Dit moet in Werkgroep Verkeer en Veiligheid. Greta Out, we 
hebben overleg gehad met Niek Zwaag en Pascal Verkroost, opvolger van Jan Uidam. Pascal 
denkt in oplossingen. Wat gaan we doen met de notitie Verkeer en Veiligheid. Bij de 
bijeenkomst van burgerparticipatie sprak Greta met de burgemeester. Die legde deze vraag 
neer bij de Stadsraad. Hoe communiceren we onze hete hangijzers? Roel: we zijn het volgende 
van plan, en we gaan het na jullie gemeenteraadsvergadering publiceren. Strobalen wordt 
geroepen. Eerst naar gemeentegriffie, dan kan het geagendeerd worden,dan ben je een maand 
verder. Greta gaat een voorstel maken van wat er gepubliceerd worden voor Verkeer en 
Veiligheid. Dan gemeente informeren, en daarna een persbericht.  
 

5. De schouw.  Menno verzamelt de knelpunten op een apart mailadres. Hij heeft een aantal 
reacties ontvangen. Voetgangerspad Noordeinde, niet duidelijk voor fietsers. Oplossing: 
paaltjes weghalen. Pad bij begraafplaats bij de Kloosterdijk, door boomwortels opgetild. Grote 
kerk begraafplaats idem. Bij Zuidervesting is houten bruggetje gammel. Greta heeft oude 
Schouw nog in Word. Geeft door wat is opgelost, en mailt dit naar Menno en Roel. 
Grafelijkheidssluis begroeiing en bruggetje niet meer zichtbaar. Wandelpad Corn. Dirkszlaan, 
bruggetje bij de dijk niet begaanbaar voor invaliden- en kinderwagens. Niet gemaaid bij afslag 
Volendam-Marken. Vanaf Volendam ben je niet zichtbaar. Foto erbij in de schouw opnemen. 
Het schort in hele gemeente duidelijk aan het onderhoud. Cees,het maaien zit nu in de 
evaluatiefase. Fietstunnel heeft nieuw gravel gekregen, dit is niet goed ingereden en gevaarlijk. 
Ook is het donker, meer verlichting dus. Parkeerplaats het Spil, voorstel voor 14-18 extra 
parkeerplaatsen niets mee gedaan door de gemeente.  Wie gaat er mee fietsen? Mensen die er 
niet mee vragen. Menno en Kitty als ze tijd hebben.  
 

6. Werkgroepen. Vandaag niet.  
 
7. Rondvraag. Toeristenbelasting voor Waterlanders. Je kunt aangeven op de automaat of je 

inwoner bent. Er is een enquête op de website van de gemeente hierover. Oproep aan alle 
leden van de Stadsraad: wil iedereen persoonlijk een persoon werven voor de Stadsraad of in 
ieder geval melden aan het bestuur wie er geschikt zou zijn? Want we hebben nieuwe mensen 
nodig. Tineke kreeg mailtjes van mensen die ze niet kent. Waar komen die adressen vandaan? 
Greta, de omgevingsvisie, in het 4de kwartaal hebben we de gelegenheid voor een zienswijze. 
Jans, oktober gaat gewoon door. In november zijn Kitty, Greta en Titia afwezig. Is de 
vergadering van november wel nodig? Op 7 december is Titia ook afwezig. Besloten wordt de 
vergadering van16 november te schrappen. Volgende vergadering is 12 oktober. 

 


