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10.25451
WEL

brief

: burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen
wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA
wethouder de heer A.S. Ruppert
wethouder de heer R. Tonnaer
wethouder de heer M. Pijl
wethouder de heer P.M. Westenberg
secretaris de heer mr. F.G. Mencke

Corsaregistratie : 10.25478

Afwezig :

Akkoordlijst (parafenbesluiten)
Onderwerp
Intrekken dwangsombeschikking aanhangwagen met reclame op het perceel De Oude
Veiling 3
Kern van de zaak:
Op 19 april 2010 is een dwangsom opgelegd aan De Vloerengarage voor de aanhangwagen
met reclame die is geparkeerd met als doel om handelsreclame te maken op het perceel De
Oude Veiling 3 te Zwaag. De last onder dwangsom houdt in dat binnen 2 weken de
reclame van de aanhangwagen dient te worden verwijderd. Bij een hercontrole is gebleken
dat de aanhangwagen is verplaatst en niet meer te zien is vanaf de openbare weg, de
strijdigheid met artikel 5:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening is hiermee opgeheven.
De dwangsombeschikking kan daarom worden ingetrokken.
Het college besluit:
Door middel van de beschikking de dwangsombeschikking voor de aanhangwagen met
reclame op het De Oude Veiling 3 te Zwaag in te trekken.
Onderwerp
Artikel 43 vragen Prestatieveld 9 Wmo
Kern van de zaak:
Op 9 mei heeft D66 een aantal vragen ex. artikel 43 gesteld met betrekking tot
verslavingsbeleid en huisvesting van mensen met verslavingsproblematiek. Bijgaand treft u
de antwoorden op de gestelde vragen.
Het college besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de art. 43 vragen over Prestatieveld 9 Wmo.
De brief (corsanr. 10.25452) als reactie op de door de D66 gestelde vragen te verzenden.

Onderwerp
Wijziging Bouwverordening
Kern van de zaak:
VVH
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) is het noodzakelijk lokale regelgeving aan te passen aan deze nieuwe wetgeving.
Wanneer de Wabo in werking treedt, moeten alle gemeentelijke verordeningen aangepast
zijn, waarin toestemmingsstelsels zijn opgenomen die in de omgevingsvergunning
integreren.
Het college besluit:
raadsvoorstel Aan de raad voor te stellen de Bouwverordening 2009, vastgesteld op 30 juni 2009, in te
trekken en de Bouwverordening Hoorn 2010 vast te stellen.
10.23376

10.23701
STO

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Kosten meerwerk i.v.m. herinrichting Wabenstraat
Kern van de zaak:
In de vergadering van 7 oktober 2008 heeft u ingestemd met het ontwerp voor duurzaam
veilig inrichten van de Wabenstraat. Het voor dit project beschikbaar gestelde krediet
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bedroeg € 430.000. Het werk is inmiddels uitgevoerd en opgeleverd in het najaar 2009. Het
budget is met € 39.758 overschreden door onvoorziene meerkosten. Het asfalt bleek niet
recyclebaar met hogere stortkosten tot gevolg. De in het werk vrijkomende grond bleek niet
geschikt te zijn voor aanvullingen in nieuwe bermen, waardoor extra grond is geleverd en
grond is afgevoerd naar de grondbank. Om de bereikbaarheid van het zwembad en het
sportcomplex te waarborgen is tijdens het werk besloten een tijdelijke omleidingsroute van
zand en rijplaten aan te leggen. Daarnaast zijn extra inspanningen verricht om het
hoogteverschil tussen de Wabenstraat en de Streektuinen op te lossen. Het ontwerp van de
Streektuinen was gebaseerd op de oude hoogte van de Wabenstraat. Deze werkzaamheden
waren noodzakelijk om het werk af te kunnen maken. Voorgesteld wordt om de extra
meerkosten van € 39.758 te dekken uit het restantkrediet Meerjarenprogramma Parkeren.
De dekking uit Meerjarenprogramma Parkeren is te rechtvaardigen in verband met
herinrichting van parkeerplaatsen, aanleg van extra parkeerplaatsen en een ‘Kiss-and-ride’ –
strook aan de Wabenstraat bij de school De Stormvogel.
Het college besluit:
collegebesluit Het restantkrediet Meerjarenprogramma Parkeren 2009 over te hevelen naar het krediet
Duurzaam Veilig Wabenstraat ter dekking van onvoorziene kosten meerwerk.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

10.24526

AC

brief

Onderwerp
Bezwaarschrift dat gericht is tegen het besluit van het college d.d. 12 januari 2010,
inhoudende het niet honoreren van het verzoek om verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart)
Kern van de zaak:
De commissie is van mening dat het college terecht tot het bestreden besluit is gekomen.
De procedure rond het uitvoeren van het geneeskundig onderzoek als bedoeld in paragraaf 2
van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart is naar de mening van de commissie op een
voldoende zorgvuldige wijze tot stand gekomen.
Het college besluit:
De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit niet te herroepen.

Onderwerp
De Statenpoort meer openbaar toegankelijk maken voor publiek
Kern van de zaak:
MB
Op 24 juni 2009 is door de raad een amendement aangenomen waarin het college wordt
verzocht de Statenpoort meer openbaar toegankelijk te maken voor het publiek.
Zoals in het Collegeadvies van 13 april j.l. is aangegeven, heeft st. Dijk en Duin, die de
theetuin zou organiseren, te kennen gegeven daarvan af te zien.
Vervolgens zijn vier potentiële kandidaten benaderd: OpMaat, Stichting Visiria, Zorgbakkerij
de Molenwiek en de GGZ.
Het college besluit:
collegebesluit De exploitatie van de theetuin in de Statenpoort met ingang van 2 juni 2010 te gunnen aan
brief
Stichting Philadelphia Zorg / Ridderikhoff en hiervoor een gebruikersovereenkomst af te
sluiten voor in eerste instantie een periode van twee jaar.
Opdracht te verstrekken voor ontwikkeling van de website en de publicatieborden.
De raad middels per brief te informeren.
10.24629

10.23231
VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Parkeervoorziening op eigen erf
Kern van de zaak:
In aanschrijvingen waarbij correctie van een gewijzigde parkeerplaats op eigen erf is geëist
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door de gemeente Hoorn hebben de betrokkenen in hun verweer daartegen Achmea
rechtsbijstand ingeschakeld.
Voor een juiste beantwoording van hun schriftelijke reactie en mondelinge toelichting is
deskundig advies ingewonnen bij Abma Schreurs Advocaten Notarissen.
Abma Schreurs geeft aan dat in de koopovereenkomst behorende stukken (algemene akte
en bijlagen waaronder situatietekeningen) de eisen waaraan de parkeerplaats moet voldoen
aangegeven wordt. (2.5 X 5 m.) Abma Schreurs neemt tevens aan dat betrokkenen de
overeenkomst met bijbehorende stukken hebben ingezien en dus van deze eisen konden
weten. Onder verwijzing naar het van toepassing zijnde kettingbeding, dient de
parkeerplaats conform de neergelegde maten in stand te worden gehouden.
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de opgestelde brieven met bijlage aan de Stichting Achmea
rechtsbijstand. De brieven te laten ondertekenen door de burgemeester.

E
Vaststellen mandaatbesluiten
wethouder Louwman
m3
Onderwerp
10.25113
Herinrichting sportvelden HVV Hollandia aan de Nieuwe Wal 2
Kern van de zaak:
STO
Op 2 maart 2010 is door Bureau Sport een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor
het herinrichten van de sportvelden van HVV Hollandia. Zo worden de lichtmasten
vernieuwd, wordt er een kunstgrasveld aangelegd en worden er nieuwe ballenvangers,
leunhekwerken en doelen geplaatst.
Het college besluit:
collegebesluit Bouwvergunning te verlenen voor het herinrichten van de sportvelden van HVV Hollandia
alsmede voor het plaat-sen van acht lichtmasten onder voorwaarde dat de werkzaamheden
worden begeleid door de gemeentelijke ar-cheoloog.
wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.25088
Verkoop openbaar groen
Kern van de zaak:
VVH
Bewoners van de gemeente Hoorn hebben meer mogelijkheden gekregen om gemeentegrond
aan te kopen; er gelden verruimde verkoopcriteria.
De bewoners van de Appelgaard 15 en Spant 106 hebben een aanvraag gedaan om een
perceel gemeentegrond te kopen.
Het college besluit:
Het onderstaande perceel te verkopen conform de vastgestelde verkoopprijzen, met
eventuele verhoging van de koopsom in het geval de nutsbedrijven een omlegging van
kabels en leidingen wensen: zijkant Appelgaard 15; zijkant Spant 106.

F
10.25052
afd

Gemeente Hoorn

Vaststellen burgemeestersbesluiten
Onderwerp
Intrekken bezwaar op afwijzen ontheffing boom op Westerdijk bij schouwburg Het Park
Kern van de zaak:
De gemeente Hoorn heeft bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verzoek
ingediend om een boom te mogen herplanten op de Westerdijk bij de Parkschouwburg, die
in het voorjaar van 2009 was omgewaaid. Het hoogheemraadschap heeft dit verzoek
afgewezen, waarop de gemeente Hoorn bezwaar heeft ingediend. Op 12 mei 2010 heeft
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10.24837
VVH

beleidsregel

Gemeente Hoorn

het hoogheemraadschap alsnog een ontheffing verleend. Het bezwaar kan worden
ingetrokken.
De burgemeester besluit:
Intrekken van het bezwaar op de afwijzing van het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier om een boom te mogen planten op de Westerdijk bij schouwburg Het Park
Onderwerp
Wijziging toegang- en sluitingsuurbeleid horeca
Kern van de zaak:
In de gemeenteraad van 27 april 2010 is een motie ingediend en aanvaard over wijziging
van de toegangstijd in het weekend voor de horecabedrijven. Door het aanvaarden van de
motie is de toegangstijd verruimd van 00.00 naar 01.00 uur. De beleidsregel “Sluitingstijden
horeca Hoorn 2010” is hierop aangepast. In verband met deze wijziging is teven artikel 8
aangepast. In artikel 8, lid 2 aanhef is het sluitingstijdstip van 04.00 uur gewijzigd in 06.00
uur en artikel 8, lid 2 is sub, e “Hoorsne Stadsfeesten” is verwijderd. Voor het overige blijft
de beleidsregel ongewijzigd.
De burgemeester besluit:
In te stemmen met de beleidsregel “Horeca toegang- en sluitingstijden Hoorn 2010-1”.
De horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland schriftelijk te informeren over de
beleidsregel. De beleidsregel bekend te maken.
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