Dank voor het gesprek gister, 14 febr. 2017, m.b.t. de zorgboerderij de Tulp aan de Kleingouw te
And ijk.
Kortheidshalve verwijs ik ook naar mijn verzoek aan de heet Bond, de mail d.d. 2 febr. 2017, om
ongeveer 14.00 uur.
In die mWzet ik uit een dat de uitstekende locatie zich leent voor professionalisering van de
zorgboerderij.
De dagopvang van 15 dementerenden, (sinds 2009 al opgenomen in het bestemmingsplan) uit te
breiden met een nachtopvang voor 5 cliënten. (de verhouding zoals het rijksinstituut voor
volksgezondheid dat geeft, en het advies van Stichting Landzijde die dat eveneens heeft aangegeven.
De Tulp staat onder begeleiding van de Stichting Landzijde)
De Stichting Landzijde notabene door de provincie aangewezen de zorgboerderijen te
professionaliseren.
De motie aangenomen door de provincie, om met alle mogelijke regelen middelen medewerking te
verlenen aan zorgboerderijen is in mijn bezit. (ruimte voor ruimte, vrijkomende agrarische bebouwing,
nieuwbouw, voor de zorg en voor de vitaliteit van het platteland)
Genoemd als maatschappelijke plicht. In die zelfde motie krijgt de stichting Landzijde een
nadrukkelijke opdracht.
de adviezen van de stichting Landzijde, zie bijlage words document.
De Stichting Landzijde heeft de Tulp als een hoogwaardige opvang van dementerenden genoemd.
Buiten kijf staat ook de prangende behoefte, zie bijlage brief Landzijde.
De Tulp heeft al ca. 10 cliënten die gebruik willen maken van een nachtopvang, dat is opmerkelijk,
omdat alle cliënten weten dat de Tulp (nog) geen nachtopvang kan bieden. Zodra de Tulp dat wel kan
bieden is een veelvoud aan verzoeken voor een nachtopvang te verwachten.

Afspraken met (secretaresse afdeling Jaap Bond)
Omdat het noodzakelijk is het proces te volgen, om te voorkomen dat er nog meer informatie van het
college of van de gemeente Koggenland niet klopt, ( reeds op grote schaal heeft het college gewerkt
met onjuiste informatie en feiten) is het van belang de stukken en verzoeken van de gemeente
Koggenland, te controleren. Dat heet openbaarheid van bestuur.
Ten gevolge van onjuiste informatie, aperte onwaarheden/feiten adviezen had het college een
standpunt ingenomen. Het boek was eigenlijk gesloten voor de Tulp.
,

,

De gemeenteraad heeft het standpunt van het college, de redenen, en informatie, ter discussie
gesteld, en kwam tot een ander standpunt. Op het eind van het verhaal zou de provincie mogelijk niet
mee willen werken, stelde de wethouder, bij de bespreking in de gemeenteraadscommissie. Dat ging
er bij de gemeenteraad niet in, derhalve is het college (de wethouder Tigges) opgedragen, dan een
verzoek te doen bij de provincie. De opdracht van de gemeenteraadscommissie aan de wethouder,
(waarbij alle gemeenteraadspartijen aanwezig waren, behalve de CU) impliceert dat de
gemeenteraadscommissie vindt dat de plannen van de Tulp verder gebracht moeten worden, en
impliceert dat de behoefte van een nachtopvang voldoende is aangetoond (door stichting Landzijde,
en de cijfers van de rijksinrichting voor volksgezondheid)
.

A.
De eerste afspraak was, dat U mij de binnenkomst van de stukken/vragen/verzoeken van de
gemeente Medemblik m.b.t. de zorgboerderij de Tulp, bij de Provincie direct zou melden. Welnu
gisteravond kreeg ik van een gemeenteraadslid door, dat
Overeenkomstig de toezegging van de portefeuillehouder is de preatabete vraag
over De Tulp bij de provincie neergetegd. Het antwoord Laat nog enige tijd op zich
wachten. Zodra de reactie van de provincie binnen is zal de portefeuillehouder deze
informatie delen in commissie ruimte.

B. Gister hebben wij met elkaar afgesproken, dat de onder A genoemde stukken van de
gemeente Medemblik aan mij letterlijk wordt doorgegeven als ik dat verzoek.

Bij deze verzoek ik U gehoor te geven aan verzoek B, mij alles ter beschikking
te stellen, wat de gemeente Medemblik U heeft voorgelegd of gezonden, m.bt.
de zorg boerderij de Tulp.
met vriendelijke groeten,
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Betreft: WOB—verzoek Kleingouw 151 te Andijk
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Op 15 februari 2017 hebben wij uw verzoek om informatie over het
plan Kleingouw 151 in Andijk (zorgboerderj de Tulp) ontvangen. Wij
hebben uw verzoek geregistreerd onder nummer 923770.

Uw

kenmerk

Wij hebben besloten alle relevante correspondentie waar naar is
gevraagd en waarover wij beschikken openbaar te maken. De stukken
zijn geanonimiseerd om redenen van privacy als bedoeld in artikel 10,
tweede lid, sub e van de Wob. Als bijlage vindt u een overzicht van de in
ons bezit zijnde documenten.
De documenten hebben wij geplaatst op onze openbare server. Via
deze koppeling krijgt u inzage in de documenten:
www.noord-holland.nl/wob.
Wij hopen hiermee te hebben voldaan aan uw verzoek om informatie.
Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie ontbreekt verzoeken
wij u vriendelijk dat aan ons te melden. U kunt daarvoor contact
opnemen met de behandelend ambtenaar, genoemd rechtsboven aan
deze brief.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord—Holland,
namens dezen,

directeur Beleid

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
Rechtsmiddelen
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor— en
adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www. noord holland. n 1.
—

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
—
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