De toekomst:
eenverantwoordelijkheid
vanonsallemaal

%

90
Samen doen begintvandaag,metnieuwe energie en een frisse blik
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Algemeen met5 pijlers
DekomendejarenkiezenweeenkoersnaareengemeenteMedemblik,waardedienstverleningaaninwonersop
ordeis,definanciëlesituatiegezondisenweeenorganisatiehebbendiedewettelijketakennaarbehorenuitvoertmetvoldoendeformatie.
In de periode 2022-2026 gaan we dusvolop aan de bak.Erzullen serieuze keuzesmoeten worden gemaaktom
deautonomievandegemeentetewaarborgenennieuweenverantwoordelijkewegeninteslaan.Hoeweldecoalitiepartnerslieveralleambitiesuithunverkiezingsprogramma’sgerealiseerdzoudenzien,ishettijdom deernst
vandesituatieonderogentezienenaandeslagtegaan.
Debelangrijksteen primaireopgaven beschrijven wein 5pijlers.
Pijler1:Financiën op orde
De financiën op orde brengen kan nietzonderverlaging van de gemeentelijke uitgaven en verhoging van onze
inkomsten.Wepassendevolgendebasalefinanciëleregelsconsequenttoe:
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-Structureleuitgaven worden gedektdoorstructureleinkomsten.

%

-Dematewaarindegemeenteinstaatisfinanciëlerisico’soptevangennoemenwehetweerstandsvermogen.Ditweerstandsvermogen verhogen wenaardecategorie1-1,4%.
-Dewettelijketaken worden realistisch gebudgetteerd en uitgevoerd.
-Gelden die de gemeente ontvangtvoorwettelijke taken worden in iedergevalvoorwettelijke taken ingezet.
-In debegroting 2023laten wemeerjarig zien hoedefinanciëlesituatiein balanswordtgebracht.
-Dekomende2jaarkomtergeen nieuw beleid tenzijhetbudgetneutraalisvoordegemeente.
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Algemeen met5 pijlers
Pijler2:Organisatieen bestuurskracht
Voorde uitvoering van gemeentelijke taken hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig van gepassioneerdeenprofessioneleambtenarendiemetveelplezierwerkenvoordegemeenschappeninMedemblik.We
brengen de organisatie op sterkte en zorgen voormoderne arbeidsvoorwaarden,waarmedewerkers trots op
kunnenzijn.Dezeopgavekoststructureelzo’n2,7miljoenendatbetalenwedusuiteenOZB-verhoging.
In 2021 iseen quickscan van de bestuurskrachtvan de gemeente uitgevoerd.Bestuurskrachtisde mate waarin
hetbestuurvan de gemeente in staatiszijn taken naarbehoren uitte voeren.De bevindingen uitde quickscan
sporenonsaantewerkenaanverbeteringvandekwaliteitvanendesamenwerkingbinnenhetgemeentebestuur
teneindemaatschappelijkeopgaventerealiseren,waarindebestuursorganenrolvastoptreden.Wewilleneengemeentediebestuurlijkleiderschaptoontenverantwoordelijkheidneemt.
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Vóórdeverkiezingenisafgesprokendatdegemeentelijkedriehoek–burgemeester,gemeentesecretarisengriffier–meteenplanvanaanpakzalkomenom debestuurskrachttevergroten.Uitvoeringgevenaandatplanisessentieelom bestuurlijksterktewordenenteblijven,ookinderegio,inhetbelangvaninwoners,maatschappelijkeinstellingenenondernemers.Wijstellendanookmiddelenbeschikbaarom serieusmetditonderwerpaande
slagtegaan.
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Algemeen met5 pijlers
Pijler3:SociaalDomein
Iedereen in Medemblik moetmee kunnen doen en verdientdezelfde kansen.Eigen regie en zelfredzaamheid
staanhierbijcentraal,maarwijhelpendemensendiedatnodighebben.Wijzettenonsinvoorzorgenondersteuning in de buurt.We streven ernaardatinwoners snelen dooreen vertrouwd persoon geholpen worden.Alle
partijen die ondersteuning en zorg leveren werken samen,continuïteitis hierin essentieel.We willen meer
verbindingtussenjeugdzorg,het(passend)onderwijsenhetvoorliggendveld.
In de jeugdzorg zien we een toename van aanbiedersdie zich richten op lichte zorg.Wijwillen een afbakening
van watjeugdzorg isen watvaltondergewone opvoeding.We maken duidelijke afspraken metzorgaanbieders.
Hierbijletten we op de financiën. Zorgfraude wordtaangepakt.We stimuleren huisartsen en andere verwijzers,
waarmogelijk,tekiezenvoorlichteondersteuningindeomgevingvanonzeinwoner.Eenknelpuntisdatwede
laatste jaren een forse toename van zorgvragerszien en een achterblijvende vergoeding van de Rijksoverheid.
Wezettenhetin2020ingezettetraject(gripophetsociaaldomein)voortom meergriptekrijgenopdekosten.
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4sporen staan centraal:
-Focusinpreventiefbeleid.Hetuitgangspuntis(ineenzovroegmogelijkstadium)deeigenkrachtvande
inwonertestimuleren en detoestroom naarzwaarderezorg en ondersteuning terug tebrengen.Wezetten
in op preventie,vroegsignalering en deeigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen en hun
netwerk.Weversterkenhetopvoedkundigklimaatvoorgezinnenenopscholen.Integralehulpisvangroot
belang:1 gezin/inwoner,1 plan.We willen datgebruik wordtgemaaktvan bewezen effectieve methoden
maarookdaterruimteblijftvoorinnovatievemethoden dieeffectiefblijken.
-Sturen aan depoortiserop gerichtom bijdetoegang totzorg tekunnen sturen op zoweldekwaliteitals
dekosten.Ditgeldtnietalleen voordetoegang waarbijwijzelfaan depoortstaan,maarookdaarwaardit
viaverwijzersgebeurt.
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Algemeen met5 pijlers
Pijler3:SociaalDomein
-GripensturinginregionaalverbandHierbijligtdefocusophetbeheersenvandekosteninregionaalverband.In 2020 is metde implementatie van resultaatgestuurd werken (RGW)binnen de West-Friese gemeentengestart.Desystematiekmoetzorgenvoorgoedepassendezorgvoorinwoners,geenonnodigeadministratie vooronze zorg-en welzijnspartners en beheersbare kosten.Uiteen eerste evaluatie van het
RGW komen meerdere knelpunten naarvoren.Ditvraagteen gezamenlijke (regionale)aanpak en waar
nodig bijstellen.
-Degemeentelijkeorganisatiebrengenweoporde.Wewilleneenadequateorganisatiewaarmeeweopeen
betaalbarewijzedezorgkunnenbiedendienodigis.Daarom investerenweindeversterkingvandeorganisatieen in deregionalesamenwerking en dehuisvesting van statushouders.
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Dekostenvoorhetsociaaldomeinzijnhoogennietinverhoudingmetdebudgettendiewevanhetrijkontvangen.Ditheeftnegatieveeffecten op degehelegemeentelijkebegroting.Alsgemeentehebben webeperktgrip en invloed op deze kosten.Echterspannen wijons in om verantwoord en slim de kosten binnen
hetsociaaldomein terug te dringen.Op regionaalniveau werken we voorde zwaardere zorg samen en
stemmen wedewerkwijzen op elkaaraf.
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Algemeen met5 pijlers
Pijler4:Accommodatiebeleid
Medemblikheeft1staden17dorpenwaardedorpelingen/wijkbewonerseenhechtegemeenschapvormen,problemen tijdig signaleren en elkaarte hulp schieten.Die samenhang heefteen plek nodig,waarmensen samenkomen,elkaarontmoeten,activiteitenkunnenondernemen,cultuurkunnenervarenenkunnensporten.
Medemblikheeftveleaccommodaties.Deverhoudingenenregelingent.a.v.dezeaccommodatieszijndivers:van
zelfstandig functionerend totvolledig gesubsidieerd.Die ongelijkheid willen we opheffen.In 2023 willen we het
nieuwe LangeTermijnAccommodatiebeleid (LTA)presenteren.In ditnieuwe beleid zullen we ookkritisch kijken
naarderolenbijdragevandegemeenteendemogelijkheidfunctiestecombineren.WehebbenhetoverhetLTA
in hetalgemeen,maarenkele majeure projecten willen we nietonbenoemd laten.De komende twee jaarwordt
immersgeennieuw beleidgemaaktdatdegemeentegeldkost.Reedsgenomenraadsbesluitenwerkenwealleen
uitalsdefinanciëlebijdragevandegemeentewordtverminderd.DenkhierbijaanhetdorpshuisAbbekerk.
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Op hetZeehoek-terrein in Wervershoofliggen kansen voorwoningbouw.Renovatie van hetoverdekte zwembad
isvooronsgeenoptie.Mochthetvoordegemeentefinancieelhaalbaarzijn,daniseendoelgroepenadaande
Westrandeenlogischekeuze.Hethuidigezwembadblijftdanopentothetbestemmingsplangereedis.Ookhier
moetdegemeentelijkebijdrageomlaag,andersissluitingvanhetoverdektezwembadonvermijdelijk.
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Daarwaarmogelijknodigen we exploitanten uithun ambitie zelfterhand te nemen,creatiefna te denken en te
bezienofhetmaatschappelijkdoelookopeenanderewijzerealiseerbaaris,zonder-ofmeteenmindergrotefinanciëlebijdragevandegemeente,bijvoorbeelddoorhetcombinerenvanfuncties.Waargewenst,denktdegemeente graag mee en faciliteertzijom publieke en private partijen bijelkaarte brengen om de ambitiesalsnog
tebereiken.
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Ruimte
Woningbouw
Versnellenvandewoningbouw isdebelangrijksteoplossingvoordehuidigewoningnood.Datgaatnietvanzelf.
Daarvooriseenandereaanpakopdiversegebieden,waaronderorganisatorischemaatregelen,noodzakelijk.
Woningbouwplannenzijngerichtopallekernenbinnenonzegemeente.Naastdebestaandewoningbouwplannen
biedenweinwonerskansenviaactievestimuleringvanCPO-projectenenbenuttenwemogelijkhedenalshetbewoonbaarmakenvanbijgebouwen.
Versnellen doen we doorde organisatie te versterken en nadrukkelijk samenwerking te zoeken metwoningcoöperaties en projectontwikkelaars/bouwbedrijven. Doorstroming willen we mede stimuleren door behoefte-gestuurd te bouwen.(Middel)hoogbouw op centrumlocaties (metrespectvoorde directe omgeving)en
wonenbovenwinkels(centra)biedenmogelijkhedenvoormeerwoningenopgoedelocatiesdiebovendientoegankelijkzijn.
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Verderzetten we in op strakoverleg metalle relevante stakeholdersoverlangslepende woningbouwplannen en
hetwegnemenvanbelemmeringen.
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Wezettenopkortetermijninopcreatievewoonoplossingendiedirectdedrukopdewoningmarktkunnenverlagen-onderandereflexibel(nietpermanent)modulairbouwen,tinyhouses,woningsplitsingenwoonboten.
Voornieuwbouw is zelfbewoningplichteen vereiste en we hebben aandachtvoorjongeren die binnen de gemeenteMedemblikwillenblijvenwonen.Wijgaanopzoeknaarhet‘gereedschap’datwenodighebbenom alsgemeentemeerregietehebbenopdewoningbouw.
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Ruimte
Natuur,Milieu en Duurzaamheid
Klimaatveranderingenafnemendebiodiversiteitvragenom haasttemakenmethetverduurzamenenvergroenen
vanwoningen,bedrijvenenleefomgeving.Wemoetenzoveelenzosnelmogelijkafvanhetgebruikvanfossiele
brandstoffen,nietinde laatsteplaatsmethetoogopdesterkstijgendeprijzenhiervan.Wewilleneenleefbare
wereld doorgeven aan toekomstige generaties.We zetten hethuidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente
voort.Toekomstigegeldenvanhetrijkzettenweinvoordedaarvoorbestemdedoelen.Voorderuimtelijkeinpassing isde Regionale Energie Strategie uitgangspunt.We zetten in op vergroten van hetgebruikvan geothermie
enandereinnovaties.Medemblikiseengemeentewaarduurzameinnovatiezoveelmogelijkwordtgestimuleerd
enwaarpilotsmogelijkzijn.
Wezettennietalleeninophetopwekkenvangroeneenergie,maarookopvoorlichtenvan isolerenvanwoningenengebouwen.Debetaalbaarheidvandebenodigdemaatregeleniseenbelangrijkevereiste,metnamevoor
delaagsteinkomens.DeRijksoverheidkomtbinnenafzienbaretijdmetregelingenom dittewaarborgen.
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Desteedsextremereweerbeelden,zoalslangeperiodenvandroogte,hogeretemperatuur,zwarestormenenhevigerregenval,nopen totmaatregelen om de woonomgeving te veranderen.We willen meervoorlichting geven
overhoe we meergroen en bomen in onze leef-en woonomgeving kunnen krijgen terbevordering van een klimaat-adaptieveinrichting.Deinwonershebbenhierbijeenbelangrijkerol.
We gaan aan de slag metsubstantiële bosaanplanten maken verbinding tussen bestaande natuurgebieden.We
zoekendesamenwerkingmetpartijendiezichhiervoorinzettenenmakenhierbijgebruikvanbeschikbarefondsen.
Inwonersvervullen een belangrijke rolbijhetvergroten van de biodiversiteit.We stimuleren ditdoorhetgeven
vanvoorlichting.
Daarnaastdragenwebijaaneengezondereleefomgevingdoorzominmogelijkbestrijdingsmiddelentegebruiken.
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Ruimte
Recycletarief‘Afvaliseen grondstof’
Peringangvan1januari2022ishetrecycletariefingevoerd.Ditisgedaanom denodigestappentezettennaar
eencirculaireeconomieendekostenvoorafvalverwerkingbeheersbaartehouden,ditvanuitdeovertuigingdat
dezeaanpakrestafvalvermindertendatafvalscheidenloont.Wijzullenditbeleiduiterlijknogin2022(1ekwartaal2023).evaluerenenverderverbeterenoppuntenofvoordoelgroependieaandachtbehoeven.Daarbijkijken
weooknadrukkelijknaarafvalophopingbijdeondergrondseafvalcontainersennaarstrakkehandhaving.
Economie
Wewerkenaaneengemeentedieactiefmeedenktmetondernemers,henactiefbetrektbijhaarondernemersbeleidendievooraldenktinmogelijkheden.Aandeanderekantvragenwevanondernemersenbedrijvenom ook
bijdragen te leveren aan de lokale samenleving.De circulaire economie biedtgrote kansen voorhetstimuleren
vaninnovatieen“hoogwaardige”werkgelegenheid.
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Devraagnaarbedrijfsruimteoponzebedrijventerreinenisgroot.Uitbreidingvandezeterreinenligtdanookvoor
dehand.Hierwerkenwegraagaanmee,mitshetom duurzameenkwalitatiefhoogwaardigebedrijvengaatvoor
onze regio.Wijhechten hierbijveelwaarde aan de landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen en het
tegengaanvanverdere‘verdozing’.Vangrootbelangisdegoedeenveiligebereikbaarheidvanbedrijventerreinen.
Verderbestedenweinoverlegmetondernemersaandachtaanhetbevorderenvansterkeenvitalewinkelcentra.
Waarmogelijkstimuleren we creatieve oplossingen om de leegstand van winkelruimte te beperken,zoalsstartups,subsidies,kostenverlagingofverhuispremies.
Hetondernemersfondsiseenmiddelom delokaleeconomietestimulerenendebedrijfsvoeringteoptimaliseren.
Verhogingvanhetondernemersfondsismogelijk.Dezeverhogingwordtopgebrachtdoordeondernemerszelf.
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Ruimte
(Verkeers)Veiligheid en OpenbareOrde
Ditthemabestaatuitdrieonderwerpen.Deveiligheidvanonzeinwoners,deverkeersveiligheidenondermijning.
Om deveiligheidvooronzeinwonersteverbeteren,moeteninwonersvoorafgoedbetrokkenwordenbijtemaken
keuzesvoordeinzetvanpreventieenhandhaving.
De verkeersveiligheid binnen onze gemeente iseen terugkerend item.Binnen vierjaarzijn we verkeersveiliger
dan nu.Denkhierbijaan actievere handhaving en hetaanpakken van verkeersonveilige situatiesen tegengaan
van sluipverkeer.We geven speciale aandachtaan kwetsbare verkeersdeelnemers,zoals voetgangers en fietsers.
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Criminelenmakenvoorillegaleactiviteitengebruikvanlegalebedrijvenendiensten.Hierdoorvervagennormen
enneemthetgevoelvanveiligheidenleefbaarheidaf.Ditnoemenweondermijning.Ditstaanweniettoeinonze
gemeente en samen metonze inwoners,ondernemers,handhaving en politie pakken we dithard aan.Onze gemeente wordtdaardoorminderaantrekkelijkvoorondermijnende criminaliteit,waaronderdrugshandel,bedreigingenintimidatie(ookvan bestuurders).
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Tegengaan cybercriminaliteit
Bijhetbestrijden van cybercriminaliteitbrengen we de diensten van hetRegionaalPlatform CriminaliteitsbeheersingonderdeaandachtvandeondernemersensluitenwevoorinwonersaanbijdeprojectenvanhetsamenwerkingsverbandNoord-HollandSamenVeilig.
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Ruimte
Agrarischesector
WehebbeneensterkehoogwaardigeagrarischesectorindegemeenteMedemblik.Dezesectoriseenbelangrijkeeconomischepijler.Webiedenbedrijvenruimteom tegroeien,watwenadrukkelijkkoppelenaanduurzaamheidencirculariteit.Verderhebbenweaandachtvoordelandschappelijkeinpassingbijagrarischebedrijven.We
dagenhenuitmetduurzamepilotstekomen.
Huisvesting arbeidsmigranten
Hethuidige beleid op hetgebied van buitenlandse werknemers continueren we,waarbijermogelijkheden zijn
voorseparate grootschalige initiatieven van huisvesting van buitenlandse werknemers.We staan hierbijopen
voorinitiatievenvanuitdebedrijvendanwelwoningcorporaties.Wewillencontroleenhandhavingopgoedehuisvesting.Ditisbelangrijkom uitbuitingtevoorkomen.
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Centrum Medemblik
Parkeervergunningen zijn noodzakelijk om de parkeerdruk te reguleren in de Oosthoek van Medemblik.Om te
voorkomendatdezeparkeerdrukzichverplaatstnaaranderedelenvanhetoude(woon)centrum vanMedemblik,
overwegenweookparkeervergunningenteintroducerenindeWesthoek.DeNieuwstraatiseenbelangrijkeontmoetingsplekmetdetailhandelen horeca.De beleving van de Nieuwstraatwillen we waarmogelijkvergroten in
overleg en metinzetvan de betrokken winkeliers,horecaexploitanten en inwonersten westen en oosten van de
Nieuwstraat.
Havens
Dehavensvormeneenbelangrijkonderdeelvanonzetoeristischeenrecreatievevoorzieningen.Medemblikheeft
een eigen havenbedrijfwaarvan de gemeente 100% aandeelhouderis.We willen onderzoeken watde mogelijkhedenzijnom hetrendementvandehavenstevergrotenenhetgebruikdiverstemaken,zoalshetplaatsenvan
woonboten.
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Samenleving
Inwonersdoen en denken mee
Vooronsishetvanzelfsprekend datinwonersmeewerken aan en meedenken overde leefbaarheid in onze gemeente.Wijluisteren naarinwoners,(vrijwilligers-)organisatiesen bedrijven metideeën,initiatieven ofproblemen en we betrekken hen bijhetopstellen van beleid.Daarbijzijn de kernraden,de adviesraad sociaaldomein
enbelangenorganisatiesalsZZWW enanderecollectievenvaninwonersessentieelom degemeenschapteversterken.Wijstaan open voorsuggesties en ideeën uitde samenleving overandere vormen van participatie en
houdenoogvoordemenselijkemaat.Wezoekensamennaareenverrijkingvandedemocratie,denkdaarbijbijvoorbeeldaaneenburgerberaadofeenburgerpanel.
Democratie vindtnietenkelplaats in hetgemeentehuis.We zetten ons in om als gemeentebestuurzichtbaar,
aanspreekbaarenbenaderbaartezijn.Ditdoenweonderanderedooropverschillendelocatiesindegemeente
aanwezigtezijn.Ditdoenwebijvoorbeeldmetenbijvergaderingen,metwerkbezoekenenbijevenementen.En
doorintezettenopeenverdereverbeteringvanonzecommunicatie.
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Samenleving
Lokaalpreventieplan drugs-en alcohol
We onderkennen hetovermatige alcohol-en drugsgebruikookin onze gemeente.We zijn onservan bewustdat
hierverantwoord mee moetworden omgegaan.Daarom willen we,in aanvulling op hetbeleid van de GGD HollandsNoorden,eenherstartvanonslokaalpreventieplan,datmetbehulpvanjongerenisontwikkeld:'Medemblik
In controlofdrugs& alcohol2016-2021'.Hetdoeldatwe willen bereiken isdatjongeren verantwoord omgaan
metalcoholen drugs.Taboedoorbreking,bewustwording,weerbaarheid en de dialoog aangaan metjongeren en
hunouderszijnhierbijessentieel.
Preventieen vroegsignalering
Wijwillenmensenverbindenenvoorkomendatkleineproblemengrootworden.Hierbijdenkenweeraano.a.laaggeletterdheid,gezinsproblematiek,armoedeenschuldenproblematiekzichtbaarenlaagdrempeligaantepakken
metdeinzetvanjongerenwerkers,(school)maatschappelijkwerkenopbouwwerkers.Zostaatbijvoorbeeldlaaggeletterdheid nietop zichzelf.Hetraaktonderandere aan gezondheid,werk en financiële zelfredzaamheid.
Samenmetonzemaatschappelijkepartners,inwoners,organisatiesenvrijwilligersbouwenweaaneensociale,
leefbaregemeentemetgelijkekansenvooriedereen.Wewillensamenwerkingstimulerenenonderlinginformatie
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nieuwemethodes,innovatieendeinzetvaneeneffectieveaanpak.Onsdoeliseendekkendpreventiefaanbod,
de kennisborgen en structuuraanbrengen in hetpreventieve beleid.We willen zo mogelijkzware zorgtrajecten
voorkomendoorhetaanbiedenvanhulpineenvroegtijdigstadium.
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Samenleving
Iedereen hoorterbij!
Wesluitenniemanduiteniedereenisvooronsgelijkwaardig.InhetVN-verdraghandicapisaangegevenwatde
overheid moetdoen om ervoorte zorgen datde positie van mensen meteen beperking verbetert.Wijwillen
werken aan een gemeente waarin mensen meteen beperking zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen
leven.Voorde verwezenlijking hiervan gaan wijsamen metde mensen die hetbetreft,bijvoorbeeld metde gemeentelijke werkgroep toegankelijkheid (die onafhankelijkisen alle kwetsbare groepen vertegenwoordigt) en
deadviesraadsociaaldomein,eenlokaleinclusie-agendaopstellen.Uiteraardisereengedeeldeverantwoordelijkheidmetonzemaatschappelijkepartners.
Dementievriendelijkegemeente
In een inclusieve samenleving willen we stimuleren datiedereen kan meedoen in die samenleving.Onze gemeente issinds2018 dementievriendelijk.In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen metdementie
zo lang mogelijkmeedoen in de samenleving.Wijwillen onssamen metmaatschappelijke partnersvoortdurend
inspannen om de groeiende groep mensen metdementie te ondersteunen,waardoorzijzo lang als mogelijk
kunnenmeedoenindesamenleving.
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Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Degemeenschapisvanzichzelfenzorgtinbeginselvoorzichzelf.Wewaarderenenfaciliterenmensendieiets
vooreenanderdoenzoalsmantelzorgers,jongemantelzorgersenvrijwilligers.Hierbijdenkenweaanhetverminderen van regeldruk,bieden van respijtzorg,elkaarkunnen ontmoeten,hetcoördineren van de formulierenbrigade en ondersteuning via hetkennisplatform.Hetblijftvan belang om deze mensen die iets vooreen ander
betekenenookbijdegemeenteinbeeldtehebbenoftekrijgen.
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Samenleving
Gauitvan vertrouwen
Metonze maatschappelijke partners binnen onderandere hetculturele en sportieve domein werken we aan
gezamenlijkedoelen.Hierbijzorgenweervoordatdeverenigingen,stichtingenenorganisatiesderuimteervaren
om aandezedoelentewerken.Ditbetekentdatweonsopstellenalspartnerdiezominmogelijkregels,eenvoudigeproceduresengeencontroledrukvereist.Waarmogelijk,willenwesamenwerkingtussenbesturenvanorganisaties,stichtingenenverenigingenstimuleren.
Subsidies
Wijondersteuneninitiatievenuitdesamenlevingdieeenpositievebijdrageleverenaanonzegemeente.Ditgebeurtonderandere doorhetverlenen van subsidies.We streven ernaarde subsidiesjaarlijkste indexeren.Om
dittekunnenrealiserenenom aanteblijvensluitenbijveranderendevraaguitdesamenleving,kijkenweblijvend
kritischnaarwelke-eenmaligeenstructurele-initiatievenwesubsidiëren.
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Samenleven
Medemblikiseenmooielandelijkegemeentewaarjongenoudkunnenwonen,werkenenrecreëren.Wijhechten
waarde aan de leefbaarheid van de 17 kernen,de scholen,hetsamenzijn,de sporten de cultuurbeleving.Juist
incoronatijdhebbenweervarenhoebelangrijkditis.Hetisonzeambitieom samenmetinwonersenpartnersde
leefbaarheidinstandtehoudenenwaarmogelijkteverbeterenenoogtehebbenvoorhetwelzijnvandeinwoners.We vinden hetbelangrijkdaterin elke kern een plekvoorculturele activiteiten,sport/bewegen en/ofontmoetingis.Weonderzoekenwaarhetmogelijkistekiezenvoormultifunctioneelgebruikvanlocaties.
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Samenleving
Cultuuren Cultuurhistorie
De gemeente Medemblikisrijkaan verhalen.Deze verhalen zijn overalzichtbaaren tastbaar.Wijzetten onsin
om locaties,gebouwenen(culturele)evenemententebeschermenenzotebenuttendatiedereenhiervanprofiteert.We onderzoeken de mogelijkheden vooreen gemeentelijke ofregionale monumentenlijsten hetopstellen
vaneenkerkenvisie.
VoortgezetOnderwijs
WehechtenwaardeaanhetVO enHBO zoalshetnuisgeorganiseerdenwaarmogelijkbiedenweondersteuning
om ditminimaalinstandtehouden.
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Gemeente Medemblik
Onderhandelaars
Foto beoogd wethouders
2
.
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