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Notulen:  Stadsraadvergadering d.d. 07-12-2016, locatie Weeshuis Monnickendam 

 

Aanwezig: 
Jans Berger, Roel Bijlsma, Rob van Duuren (voorzitter), Daan Hamburger, Gré Lambalk,  
Assam Langenberg, Menno van der Linden, Gerrit Oosting, Greet Out, Elly Rooth, Tineke 
Zuidema 
Afwezig:  
Titia Leewis, Simon Ooms 
Gasten: 
Fred Holthuis, Arthur Hulsebos, Kitty Tobias, Cees de Wilde, Dagmar 
 

 
1. Opening en overdracht voorzitterschap  
Jans draagt het voorzitterschap over, en dankt voor de afgelopen twee jaar. 
Rob van Duuren neemt het technisch voorzitterschap over van de stadsraad. 
Fred Holthuis neemt afscheid per 31-12-2016. Dankt voor alle samenwerking, en deelt mee 
dat hij volgend jaar niet meer bij de vergaderingen aanwezig zijn. 
Rob en Arthur hebben zich geïntroduceerd. Titia is afwezig zit nog in Thailand 
 
2. Vaststellen notulen 12 oktober 2016 
Kitty Tobias heeft aangegeven dat zij t.o.v. de notulen, niet in de toekomst zal gaan 
notuleren. Deze keer notuleert Arthur. Toevoeging aan de notulen: punt van e-mail adressen 
die moeten per bcc worden genoemd. Dit om te voorkomen dat adressen en 
persoonsinformatie publiekelijk worden. 
 
3. Mededelingen 
Assam gaat door met de stadsraad en neemt zitting in de groep van verkeer en veiligheid. 
Gerrit en Kitty zitten ook in dit team, Greta is het aanspreekpunt voor deze werkgroep.  
 

 Elly blijft bij de stadsraad, en wil invulling geven aan het dossier cultuur en 
evenementen. 

 Tineke Zuidema blijft bij de stadsraad tot het zomer reces. Zij houdt zich bezig met 
zorg , en overgang van de verschillende zorginstanties, dus zorg en welzijn. 

 Gerrit, gaat door met het dossier verkeer. 

 Gre Lambalk blijft bij de stadsraad zit in verschillende werkgroepen en is min of meer 
een manusje van alles. 

 Menno werkt aan het dossier de Schouw en blijft bij de stadsraad. 
 
De dossiers die open staan zijn:  
- Verkeersnotitie binnenstad 
 

Er is een advies vanuit de gemeente raad gekomen, om te prioriteren en ons te richten op 
specifiek 2 projecten. 
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4. Benoemen van nieuwe leden 
Nieuw lid: Daan Hamburger wil graag de rol van secretaris gaan invullen. De officiële 
aanstelling zal later plaats vinden. Daan is via Jans bij de stadsraad aangesloten. Woont 20 
jaar in Monnickendam. Is o.m. taxateur van schepen in het dagelijks leven. 
Fred maakt de opmerking dat hij heel blij is met de komst van Daan. 
Arthur stuurt de notulen van deze vergadering aan Daan. Info@hamburgersailing.nl 
 
5. Reactie gemeente op het visiedocument  
Er is een reactie van de gemeente. De stadsraad gaat niet de coördinatie overnemen van 
de  Gemeente. Wij hebben alle organisaties uitgenodigd. De gemeente heeft eigenlijk een 
‘’kluitje in het riet document’’ verstuurd, op alle onderwerpen. Rob maakt een afspraak met 
Greta om een reactie te versturen aan de gemeente. Daarnaast zijn er door de gemeente 
een aantal groepen binnen de gemeenschap van Monnickendam niet mee genomen. 
 
6. Vergaderschema 2017 
Voorstel om samen te komen in 2017 
-   25 januari 
-  29 maart  

28 juni 
Aanvang 20.00 uur, plaats: Weeshuis wordt onderzocht. 

Inloopspreekuur wordt vervangen door een inloopsteunpunt, waar per mail inbreng kan 
worden gegeven voor punten die moeten worden behandeld. 
 
7. Rondvraag 
- In de voorbereidende vergadering bij de gemeente op 07-12- 2016, wordt de notitie van 

verkeer en veiligheid diensten behandeld. Op verzoek van Rob zal Greta namens de 
Stadsraad inspreken. Waterland Natuurlijk heeft dit punt van de stadsraad 
overgenomen. 
Gerrit meldt dat hij namens de Stadsraad een mail heeft verstuurd aan Pascal Verkroost 
waar tot op heden geen reactie op gekomen. 

- Op verzoek van Roel wordt er gesproken dat de volgende punten op de website worden 
gezet.  

o Het aankomende vergaderschema. Rob stuurt een tekst hiervoor naar Roel.  
o Roel vervangt het contact telefoonnummer van Fred in het telefoonnummer van 

de nieuwe secretaris (Daan). 
- Gre merkt op dat bij het monument honden worden uitgelaten. Voorstel om dit niet via 

de stadsraad te melden maar er een persoonlijke mail naar de gemeente over te sturen. 
- Op de vraag van Daan waarom de werkzaamheden aan de haven stil liggen, antwoord de 

Rob dat de gemeente in overleg is met de aannemer over de situatie. 
- Iedereen is akkoord met het voorstel om een maandelijks column in Prettig Weekend te 

publiceren om de stadsraad duidelijker te gaan presenteren. De Stadsraad is namelijk 
niet alleen voor de binnenstad maar voor alle Monnickendammers. Rob neemt contact 
op met Prettig Weekend. 
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- Iedereen moet nadenken over het werven van nieuwe leden voor de Stadsraad zodat 
deze in de toekomst kan blijven bestaan. 

- Roel merkt op dat er een aantal deelgebieden in het verleden zijn verzameld, en daar is 
de portefeuilleverdeling op gebaseerd. 

 
8. Sluiting 
- Rob meldt dat Jans niet helemaal weggaat dat ze werkzaamheden gaat verrichten binnen 

de stichting. Rob dankt Jans voor haar inzet. 
- Gerrit vraagt of er een fruitmand gestuurd kan worden aan Simon Ooms kan worden 

verstuurd ivm zijn ziekbed. 
 

Opgesteld door : Arthur Hulsebos (07-12-2016) 
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Actielijst: 

1 Bij versturen notulen, geadresseerden in de bcc zetten. Daan 

2 Notulen opstellen  Arthur 

3 Afspraak maken met Greta over reactie aan Gemeente Rob 

4 Bij Weeshuis beschikbaarheid ruimte voor vergaderingen informeren Daan 

5 Inspreken bij vergadering Gemeenteraad op 7-12-2016 Greta 

6 Tekst aanleveren bij Roel voor website Rob 

7 Contacttelefoonnummer wijzigen Roel 

8 Contact opnemen met Prettig Weekend voor maandelijkse column Rob 

9 Suggesties voor nieuwe leden Stadsraad Allen 

10 Fruitmand naar Simon sturen  

 
 


