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Akkoordlijst (parafenbesluiten)
Onderwerp
Resultaten huisbezoeken PvdA aan de wijk Risdam Noord met verzoek om reactie
Kern van de zaak:
Op 30 januari 2010 hebben 2 fractieleden van de PvdA een huis aan huis wijkbezoek in
Risdam Noord gehouden. N.a.v. de gesprekken met de bewoners hebben zij een brief
opgesteld met 8 opmerkingen/vragen. In de brief geven ze aan dat er een reactie van het
college wordt verwacht. Wij leggen u daarom antwoorden voor in de lijn van de afspraken
die zijn gemaakt met betrekking tot artikel 43 vragen.
Het college besluit:
In te stemmen met conceptbeantwoording van de vragen van de PvdA fractie n.a.v. hun
huisbezoeken.
Onderwerp
Verkoop vrije sector kavel in het plan Bangert en Oosterpolder fase 1B
Kern van de zaak
Met de heer R. van der Pal en mevrouw S. Schouten, Vredemaker 112 te Zwaag is
overeenstemming bereikt over de verkoop van een vrije sector kavel (kavelnummer T1),
gelegen in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1B, ter grootte van ongeveer
498 m². De verkoopprijs bedraagt € 165.874,00, inclusief 19% BTW, kosten koper. Deze
verkoopprijs is conform de exploitatieberekening Bangert en Oosterpolder.
Het college besluit:
Te verkopen een kavel bouwterrein gelegen in het bestemmingsplan Bangert en
Oosterpolder ter grootte van ongeveer 498 m² deel uitmakende van het kadastrale perceel
gemeente Hoorn sectie I, nummer 10536, tegen een verkoopprijs van € 165.874,00,
kosten koper en de opbrengst te boeken ten gunste van de exploitatie Bangert en
Oosterpolder.
Onderwerp
Verschuiven ingangsdatum nieuwe beleidsregel sport & cultuurfonds
Kern van de zaak:
Met ingang van 1 juli 2009 is het nieuwe armoedebeleid in werking getreden. Voor dit
nieuwe beleid zijn twee beleidsregels vastgesteld t.w. de beleidsregel Bijzondere Bijstand en
de beleidsregel Sport & Cultuurfonds. Voor beide regelingen gelden nu dezelfde eisen voor
inkomen en vermogen, vandaar dat in eerste instantie eenzelfde aanvraagformulier is
gebruikt. Dit leidde tot protest bij de Cliëntenplusraad. Het aanvragen S&C was voorheen
heel eenvoudig en nu moeten er 10 pagina’s ingevuld worden voor relatief kleine bedragen.
In overleg met de portefeuillehouder en in het kader van administratieve lastenverlichting is
daarom besloten de oude werkwijze nog even voort te zetten, totdat een nieuw formulier
ontwikkeld was. Bij een audit door P&C kwam recent naar voren dat het beleid tussen 1 juli
2009 en 1 november 2009 niet in overeenstemming is met de uitvoering. Dit levert mogelijk
een financiële fout op. Om dit te herstellen wordt voorgesteld om de ingangsdatum van de
beleidsregel sport & cultuurfonds te verschuiven.
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Het college besluit:
collegebesluit Akkoord te gaan met het verschuiven van de ingangsdatum van de beleidsregel sport &
cultuurfonds naar 1 november 2009.
Onderwerp
Bestemmingsplan "TSH-locatie"
Kern van de zaak:
STO
Het ontwerp van het bestemmingsplan is overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening juncto het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht op 29 december 2009 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Het ontwerp
heeft aansluitend, van 30 december 2009 tot en met 9 februari 2010, voor een ieder ter
inzage gelegen. Van de gelegenheid om gedurende deze periode een zienswijze bij uw raad
in te dienen is door een aantal personen/instanties gebruik gemaakt. De zienswijzen richten
zich op de gevoerde procedure, de hoogte van het project ten opzichte van de omringende
bebouwing en de consequenties van het plan voor de verkeerssituatie. De zienswijzen zijn in
bijgaande “Nota van zienswijzen” van een reactie voorzien voor wat betreft zowel de
ontvankelijkheid als de inhoud. Samenvattend leidt de conclusie van de nota tot het voorstel
de ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Het bestemmingsplan
“TSH-Locatie” maakt de bouw van nieuwe woningen mogelijk. Op grond van de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12) dient uw raad bij de vaststelling van een
bestemmingsplan, dat dergelijke mogelijkheden biedt, een exploitatieplan vast te stellen op
grond waarvan verhaal van kosten mogelijk is. Als het verhaal van kosten anderszins
verzekerd is, kan de raad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan besluiten
geen exploitatieplan vast te stellen. Voor genoemde projecten is met de ontwikkelaar van
het betreffende project een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten in relatie tot het
kostenaspect. In relatie tot het voorliggende bestemmingsplan behoeft dus geen
exploitatieplan te worden vastgesteld.
Het college besluit:
raadsvoorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen:
a. de ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
b. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
c. te verklaren dat in relatie tot de in het bestemmingsplan opgenomen
bebouwingsmogelijkheden geen exploitatieplan wordt vastgesteld omdat het verhaal van
kosten anderszins is verzekerd.
2. De indieners van een zienswijze hierover informeren en uitnodigen op het resultaat in te
spreken tijdens de openbare behandeling van de stukken in de vergadering van de
raadscommissie d.d. 20 april 2010.
10.13428
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Onderwerp
Beroep WOZ waarde Dijkgraag 171
Kern van de zaak:
Rechtbank is van mening dat WOZ waarde € 244.826,-- juist is vastgesteld. Het beroep is
ongegrond verklaard.
Het college besluit:
Het college besluit de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp
Beroep WOZ waarde Zuiderhout 2
Kern van de zaak:
Door ons is in beroep aangegeven dat de vastgestelde waarde te hoog is; deze moet
verlaagd worden van € 465.509,-- naar € 441.000,-- ivm gewijzigde objectgegevens. De
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rechtbank acht de gewijzigde waarde juist.
Het college besluit:
Het college besluit de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.
10.14935

Onderwerp
Cassatie WOZ waarde Grote Oost 72
Kern van de zaak:
Betreft geschil over WOZ waarde over tijdvak 2001-2004. Dhr Gouwetor is het niet eens
met de uitspraak van het Hof inzake de waardevaststelling. Hiertegen is cassatie ingesteld.
De cassatie is om formele redenen afgewezen (HR kijkt niet inhoudelijk maar kijkt of recht
goed is toegepast).
Het college besluit:
Het college besluit de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.

10.14936

Onderwerp
Cassatie WOZ waarde Grote Oost 21 en Breestraat 9
Kern van de zaak:
Betreft geschil over WOZ waarde over tijdvak 2001-2004. Mevrouw Kroeders is het niet
eens met de uitspraak van het Hof inzake de waardevaststelling. Hiertegen is cassatie
ingesteld. De cassatie is om formele redenen afgewezen (HR kijkt niet inhoudelijk maar kijkt
of recht goed is toegepast).
Het college besluit:
Het college besluit de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.

AC

Onderwerp
Jaarverslag van de RMC functie over 2009
Kern van de zaak:
WEL
Jaarlijks biedt de RMC haar jaarverslag aan waarin is omschreven hoe de stand van zaken is
van het voortijdig schoolverlaten in de regio West-Friesland. De gemeente Hoorn voert als
contactgemeente voor de regio deze taak uit en stelt de regiogemeenten via dit jaarverslag
op de hoogte van de bevindingen.
Het college besluit:
collegebesluit Het RMC jaarverslag 2009 vast te stellen.
Het jaarverslag ter kennisname te zenden aan de raad.
Het jaarverslag ter kennisname te verzenden aan de regiogemeenten.
10.14932

Onderwerp
Vrijgave en aanvullend krediet ruimte persoonlijke beschermingsmiddelen
Kern van de zaak:
MB
De brandweer heeft in het jaar 2008 besloten om de huidige ademluchtruimte aan te passen
naar een volledige persoonlijke beschermingsmiddelen ruimte. In de huidige situatie werd
niet voldaan aan de eisen van veiligheid (o.a. Arbo), onderhoud materieel en milieu. In de
Kadernota 2008 is hiervoor een budget van
€ 50.000 aangevraagd en toegekend. Als gevolg van noodzakelijke wijzigingen in de
opstelling van de apparatuur in de ruimte en om daarnaast aan de aangescherpte Arbo- en
milieu eisen te voldoen zijn aanvullende middelen van € 40.000 nodig. Dit was destijds niet
te voorzien. De extra kosten kunnen gedekt worden uit de voorziening groot onderhoud
gebouwen (€ 20.000) en het reguliere budget kosten Arbo (€ 20.000).
Het college besluit:
collegebesluit Tot vrijgave van het krediet van € 50.000 (investering Kadernota 2008) voor de
bouwkundige aanpassing van de ruimte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de
10.01029
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brandweer.
De meerkosten ad € 40.000 kunnen ten laste gebracht worden van de voorziening groot
onderhoud gebouwen en het reguliere budget kosten Arbo.
Onderwerp
Archeologische Directievoering Zuiderdijk (Westfriese Omringdijk WFO)
Kern van de zaak:
VVH
Rijkswaterstaat heeft het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier (HHNK)
opgedragen de Zuiderdijk te verbeteren. De WFO is een Provinciaal Monument. Van de dijk
zal 7,5 km worden afgegraven. Op bepaalde plekken wordt archeologisch onderzoek
gedaan. De aansturing van en directie over de archeologische werken wenst het HHNK bij
de Archeologie Erfgoed-Hoorn neer te leggen. Hiertoe dient bijgevoegde publiekrechtelijke
overeenkomst te worden ondertekend door de burgemeester.
Deze taak past in de archeologische taken van de gemeente Hoorn omdat het deels onze
gemeente behelst en de overige werken in het gebied van de Regionale Samenwerking
Archeologie Westfriese gemeenten valt.
Het HHNK vergoed de kosten (€ 49.743,-) voor de directievoering.
Deze gelden zullen deels worden ingezet voor de directe kosten die uit het project
voortvloeien en deels voor het versterken van de GisCAD omgeving van Archeologie
(actualiseren Archeologische Waardenkaart). Tevens wordt de kennisinfrastructuur van de
regionale samenwerking vergroot.
De uitvoeringsperiode ligt tussen maart 2010 en november 2010.
Het college besluit:
collegebesluit De overeenkomst te ondertekenen.
Zich gedurende de uitvoering ter plaatse op de hoogte te laten stellen van de werken
(werkexcursie Zuiderdijk).
10.15359

Onderwerp
Diverse verkeersmaatregelen fase 2 Bangert en Oosterpolder
Kern van de zaak:
STO
De tweede fase van Bangert en Oosterpolder wordt gerealiseerd. Als gevolg hiervan is het
noodzakelijk een aantal verkeersmaatregelen te treffen.
Het college besluit:
collegebesluit Tot instelling van een maximumsnelheid van 30km/uur op de Paaldijk, Wierdijk, Inlaagdijk en
Veendijk.
Tot aanwijzing van de paden gelegen tussen Veendijk 15 en de Rijweg, tussen Veendijk 6
en de Rijweg, ten noorden tussen Veendijk 29 en Rijweg 51 en tussen Wierdijk 1 en de
Dorpsstraat (nabij huisnummer 304) als fietspad.
Tot instelling van een voorrangsregeling, op de aansluitingen van de fietspaden vanuit fase
2 op de Rijweg en de Dorpsstraat met voorrang voor het verkeer op de Rijweg dan wel de
Dorpstraat.
Tot instelling van een voorrangsregeling op het kruispunt
Rijweg/Dorpsstraat/Noorderdracht/Oudijk met voorrang voor het verkeer op de route RijwegNoorderdracht.
10.13009

09.57839

MB
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Onderwerp
Afwijzen naamverzoek voor dhr.C. Beerepoot en dhr. J.G. Bot
Kern van de zaak:
Mevr. Amesz en de heer Brandsen, van de fractie Tonnaer, doen een naamverzoek voor
Blokker, Zwaag of Bangert en Oosterpolder.voor de heren C. Beerepoot en J.G.Bot.
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brief

10.13933

WEL

brief

De adviescommissie naamgeving openbare ruimte ziet nu geen mogelijkheid namen toe te
passen die niet aansluiten aan het thema van de voorgestelde wijken.
Het college besluit:
Het naamverzoek voor de heren C.Beerepoot en J.G.Bot af te wijzen.

Onderwerp
MAK Blokweer
Kern van de zaak:
Het bestuur van MAK Blokweer refereert in haar brief aan het overleg met wethouder Witteveen op 18 dec. jl. Daarbij noemt zij de toezegging om in het overdrachtsdossier voor de
nieuwe wethouder op te nemen dat MAK Blokweer structureel 1 fte tekort komt voor de
uitvoering van natuur- en milieueducatie (NME) en dat zij haar personeel niet marktconform
kan salariëren. Beide zaken staan inmiddels vermeld in het overdrachtsdossier. Voorts heeft
MAK Blokweer aan de wethouder gevraagd om de in 2006 aan haar opgelegde
“strafkorting” van € 25.000 i.v.m. het niet doorgaan van de fusie met de kinderboerderijen
teniet te doen. Deze korting heeft geen relatie met genoemde fusie maar is gebaseerd op de
beleidsnotitie “New Time”. Daarbij is de keuze gemaakt dat MAK Blokweer en de
kinderboerderijen niet meer tot de gemeentelijke kerntaak worden gerekend. Deze
veranderende positie van de gemeente t.o.v. MAK Blokweer en de slechte financiële situatie
van de gemeente waren destijds de belangrijkste redenen om de subsidie aan MAK
Blokweer te korten. De financiële situatie van de gemeente komt de komende jaren nog
verder onder druk te staan. Enkel dit feit is al voldoende reden om de betreffende korting te
handhaven. Voorgesteld wordt om MAK Blokweer te antwoorden conform conceptbrief.
Het college besluit:
Het bestuur van MAK Blokweer te antwoorden conform conceptbrief.

Onderwerp
Aanwijzing Astronautenweg 21-366 te Hoorn (“Sterflats”) als gemeentelijk monument
Kern van de zaak:
VVH
Op 12 januari 2010 heeft u, mede gelet op het advies van de commissie voor Monumenten
en Welstand besloten tot de voorgenomen aanwijzing van de panden Astronautenweg 21366 te Hoorn (“Sterflats”) als gemeentelijk monument. De eigenaar van de panden is
hiervan in kennis gesteld en heeft binnen de aangegeven termijn bedenkingen ingediend.
Deze bedenkingen zijn behandeld tijdens de vergadering van de commissie voor
Monumenten en Welstand op
17 maart 2010. De commissie heeft vastgesteld dat er geen argumenten zijn om het
positieve advies inzake plaatsing van de Sterflats op de gemeentelijke monumentenlijst te
herzien. Ook anderszins is er geen aanleiding om van aanwijzing af te zien. De ingediende
bedenkingen hebben namelijk niet geleid tot gewijzigde feiten of omstandigheden.
Geadviseerd wordt dan ook de panden Astronautenweg 21-366 (kadastraal bekend
respectievelijk: C 1558, 1559, 1565, 1569, 1573, 1577, 1583, 1585, 1589, 1593, 1594
en 1598) te Hoorn aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Het college besluit:
collegebesluit De panden Astronautenweg 21-366 te Hoorn aan te wijzen als beschermd gemeentelijk
monument.
De betrokken eigenaar informeren inzake de aanwijzing van de aangegeven panden als
gemeentelijk monument en dit besluit openbaar bekend maken.
10.16137

09.45699
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Onderwerp
Convenant Integrale Aanpak van Hennepkwekerijen (hennepconvenant)
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VVH

Kern van de zaak:
De Hoornse politie organiseert jaarlijks zes zogenaamde rooidagen en rolde op basis van
strafrecht in 2008 38 en in 2009 37 plantages op. Omdat naast strafbaarheid ook sprake
kan zijn van overlast en gevaarzetting is in dat geval een integrale aanpak door verschillende
organisaties noodzakelijk: de bestuurlijke aanpak.
Het college besluit:
Het convenant door de burgemeester te laten tekenen.

E
Vaststellen mandaatbesluiten
wethouder Van Es
10.16125
Onderwerp
Ontheffingsprocedure bouwplan garage en overkapping op perceel Dorpsstraat 89 te
Zwaag.
Kern van de zaak:
STO
Betreft het bouwen van een garage met overkapping bij een woning. De woning is in strijd
met de bestemming “Agrarisch handelsbedrijf” die op het perceel rust. De woning is destijds
gebouwd nadat hiertoe een vrijstellingsprocedure was gevoerd. Als referentiekader kan de
UVE 2004 genomen worden. Qua massa past het plan binnen de normen van de UVE 2004.
Echter de UVE 2004 staat erfbebouwing voor de voorgevel niet toe terwijl het plan hier wel
van uit gaat. Ook past het bouwplan niet in de in voorbereiding zijnde herziening van het
bestemmingsplan dat bebouwing voor de voorgevel niet toestaat. Echter gelet op de
specifieke structuur van het erf zijn er geen stedenbouwkundige bezwaren om erfbebouwing
voor de voorgevel te bouwen, zodat medewerking kan worden verleend. Het plan past
binnen artikel 4.1.1 Bro (bijgebouw bij een woning in de bebouwde kom) zodat artikel 3.23
Wro van toepassing is.
Het college besluit:
brief
In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het bouwen van een garage en
overkapping op het perceel Dorpsstraat 89 te Zwaag door het voeren van een procedure als
bedoeld in artikel 3.23 Wro.
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