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B&W-akkoordlijst paraafstukken van 9 maart 2010 - nr. 10
Aanwezig

D
10.09842

VVH

brief

: burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen
wethouder de heer J.H. van Es
wethouder mevrouw C.G. van Weel – Niesten
wethouder de heer J.A. de Boer
wethouder de heer R.J.R. Witteveen
secretaris de heer mr. F.G. Mencke

Corsaregistratie : 10.10913

Afwezig :

Akkoordlijst (parafenbesluiten)
Onderwerp
Beantwoording artikel 43 vragen "Studieopdracht H.H. Engelbewaarderskerk"
Kern van de zaak
De heer Bruijns stelt namens de fractie PvdA artikel 43 vragen met betrekking tot een
"Studieopdracht H.H. Engelbewaarderskerk". De vragen hebben betrekking op het verrichten
van een studieopdracht over de mogelijkheden van herbestemming van de kerk aan de
Johannes Poststraat.
Het college besluit:
De heer Bruijns conform brief te informeren.

Onderwerp
Organisatieverordening Gemeente Hoorn 2010
Kern van de zaak
AC
Verordening is aangepast op twee punten: de naamgeving van het Westfries archief,
regionaal historisch centrum voor West-Friesland; de afdeling Publiekszaken is als nieuwe
afdeling toegevoegd.
Het college besluit:
collegebesluit De Organisatieverordening gemeente Hoorn 2010 vast te stellen.
10.08022

Onderwerp
Voornemen voor kappen 5 bomen Topaas
Kern van de zaak
STB
De riolering in de Topaas moet worden vervangen. Hiervoor moeten 5 bomen worden
gerooid. Na de rioleringswerkzaamheden worden 5 nieuwe bomen geplant in nieuwe
groenvakken, met grondverbetering en wortelscherming.
Het college besluit:
collegebesluit Voor 5 bomen aan de Topaas een kapvergunning aan te vragen.
10.06425

Onderwerp
Kwartaalrapportage GGD Hollands Noorden 4e kwartaal 2009
Kern van de zaak
WEL
Op 18 december 2007 is bij behandeling van het voorstel “begrotingen GGD Hollands
Noorden 2007 en 2008” door de raad unaniem een motie aangenomen, waarin het college
wordt opgeroepen de raad schriftelijk per kwartaal te rapporteren over ontwikkelingen met
betrekking tot de GGD Hollands Noorden. Sindsdien is de raad vier keer per jaar schriftelijk
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de GGD en de fusievoorwaarden.
In maart 2010 gaat een nieuwe bestuursperiode van start. De fusie van de GGD is inmiddels
drie jaar geleden en de situatie is weer stabiel. Voorgesteld wordt met ingang van de nieuwe
bestuursperiode alleen nog op afwijkingen op de fusievoorwaarden te rapporteren en niet
meer per kwartaal. Deze kwartaalrapportage is dan vooralsnog de laatste.
Het college besluit:
collegebesluit In te stemmen met het via brief en bijlagen informeren van de raad over de ontwikkelingen
10.08965

Gemeente Hoorn
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10.09055

STO

brief

betreffende de GGD Hollands Noorden van oktober t/m december 2009.
In te stemmen met het voortaan alleen nog rapporteren op afwijkingen op de
fusievoorwaarden en te stoppen per kwartaal te rapporteren.
Onderwerp
Toeristentreintje
Kern van de zaak
Al diverse keren is vanuit particulieren of vanuit het bedrijfsleven geopperd om een
toeristentreintje te laten rijden. Meerdere keren is dit afgewezen omdat bijvoorbeeld de route
van het treintje door het voetgangersgebied van de Grote Noord is gepland. Dit keer heeft
de heer Meijer een voorstel gedaan voor een toeristentreintje waarbij over de route goed is
nagedacht. Het bijgevoegde kaartje laat de voorgestelde route zien. Tevens is een foto van
een dergelijk treintje bijgevoegd. De exploitatie van het treintje behoeft geen subsidie van de
gemeente. De heer Meijer heeft aangegeven de kosten volledig te kunnen dekken door
kaartverkoop en reclame-inkomsten. Voorgesteld wordt om de heer Meijer middels brief te
informeren over de stappen die hij moet ondernemen om het treintje te laten rijden. Tevens
wordt de heer Meijer in de brief gewezen op mogelijke hobbels die genomen moeten
worden.
Het college besluit:
Per brief de heer Meijer te informeren over de stappen die hij moet zetten om het mogelijk te
maken om een toeristentreintje in de Binnenstad te laten rijden.

Onderwerp
Aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan de
aanbouw aan de achtergevel, het realiseren van een dakterras op de bestaande aanbouw
(inclusiefschutting op de perceelscheiding) en het wijzigen van de achtergevel op het perceel
Dukaat 39 te Hoorn
Kern van de zaak
VVH
De concept weigeringsbeschikking is 18 december 2009 verzonden naar de aanvrager. De
aanvrager is in de gelegenheid gesteld om op de concept weigeringsbeschikking te reageren,
dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:7 van de Awb. Per e-mail van 19 januari 2010
is gereageerd door de aanvrager en de ontwerper. De reactie heeft niet geleid tot het
wijzigen van het standpunt van het college.
Het college besluit:
collegebesluit Het college besluit de bouwaanvraag definitief te weigeren en de aanvrager conform het
brief
besluit hiervan in kennis te stellen.
10.09871

10.09449

STO

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Aanvraag subsidies
Kern van de zaak
Stichting Evenementen Stad Hoorn heeft subsidie aangevraagd voor twee door hen te
organiseren evenementen, te weten het Smartlappenfestival en de Hulpverlenersdag 2010.
Inmiddels is gebleken dat Binnenstadsmanagement Hoorn de gevraagde bijdrage aan het
Smartlappenfestival beschikbaar stelt. Hierdoor is de noodzaak van een gemeentelijke
bijdrage niet langer aanwezig. Voor alle andere evenementen geldt in principe dat alleen
bijdragen worden verleend als het om zgn. A-evenementen gaat die in de toekomst bij de
stadsmarketing worden ondergebracht, dan wel als het om specifieke evenementen gaat
die reeds in de begroting zijn opgenomen. Daarvan is hier geen sprake. De budgetten voor
Toerisme zijn niet toereikend om dit soort incidentele initiatieven te honoreren. Uitgaven in
het kader van de Toeristische- en Culturele Initiatieven zijn reeds bestemd. Het verzoek kan
derhalve niet worden gehonoreerd.
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Het college besluit:
De Stichting Evenementen Stad Hoorn door middel van brief te berichten dat er geen
noodzaak bestaat voor een bijdrage aan het Smartlappenfestival gelet op de bijdragen van
Binnnenstadsmanagement alsmede dat voor inicidentele evenementen zoals de
Hulpverlenersdag geen budget beschikbaar is.

Onderwerp
Aanvullend krediet voor aanleg van rode fietsstroken Westerblokker
Kern van de zaak
STO
In de begroting 2010 is een investering van € 381.118 aangevraagd voor de reconstructie
Westerblokker, vervangen van wegfundering en wegconstructie. In de vergadering van 8
september 2009 heeft uw college ingestemd met vrijgave van het investeringskrediet. Als
extra optie is daarna een voorstel ingediend bij de provincie om op de Westerblokker rode
fietsstoken aan te brengen. De provincie heeft in middels ingestemd met dit voorstel en
heeft een subsidie van € 25.256 ( 95% van de kosten) aan dit project toegekend.
Het college besluit:
collegebesluit Een aanvullend krediet van € 25.256 beschikbaar te stellen voor de aanleg van rode
fietsstroken op de Westerblokker en deze te dekken uit de subsidie van de provincie en de
raad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
10.09836

10.08040

AC

brief
10.10443

VVH

aanwijzingsbesluit

10.07159

MDWF

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Spoorboekje 2010
Kern van de zaak
Volgens de Financiële verordening gemeente Hoorn 2008 brengt het college uiterlijk in het
eerste kwartaal van het jaar waarvoor het geldt een Spoorboekje uit. Dit Spoorboekje 2010
gaat op hoofdlijnen in op de cyclusdocumenten Jaarrekening 2009, Kadernota 2010 en de
Programmabegroting 2011.
Het college besluit:
Het Spoorboekje 2010 vast te stellen en ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Onderwerp
Aanwijzingsbesluit toezicht op de Drank- en horecaverordening Hoorn 2010
Kern van de zaak
In december 2009 is de nieuwe Drank- en horecaverordening Hoorn 2010 vastgesteld door
de gemeenteraad. In januari 2010 is de verordening bekendgemaakt en inwerking getreden.
Evenals bij de vorige verordening ligt het toezicht op de verordening bij het bureau
Stadstoezicht. De aanwijzing van de toezichthouders in een aanwijzingsbesluit dient nog
plaats te vinden. Op grond van artikel 11 van de verordening is het college bevoegd
toezichthouders aan te wijzen.
Het college besluit:
Medewerkers van het Bureau Stadstoezicht conform aanwijzingsbesluit aan te wijzen als
toezichthouder op de Drank- en horecaverordening Hoorn 2010.
Het aanwijzingsbesluit bekend te maken.
Onderwerp
Vaststellen milieuagenda Hoorn 2010-2014
Kern van de zaak
In het voorjaar 2009 heeft u besloten om voorrang te geven aan het opstellen van een
Koersdocument Milieu (verder te noemen Milieuagenda Hoorn 2010-2014) in plaats van een
meerjaren Milieubeleidsplan.
In de Milieuagenda worden voor de belangrijkste milieuthema’s de wettelijke kaders
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geschetst en/of achtergrondinformatie gegeven. Daarnaast wordt aangegeven wat lopende
beleids- en uitvoeringstrajecten zijn en voor welke onderwerpen er in de periode 2010-2014
beleidsvoorstellen voorbereid worden.
Het college besluit:
collegebesluit De Milieuagenda Hoorn 2010-2014 vast te stellen.
10.10731

STB

brief

10.08704

AC

brief
10.09869

AC

brief
10.10203

WB

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Beantwoording artikel 43 vragen met betrekking tot meldpunt "minder regels"
Kern van de zaak
De fractie van de VVD heeft 3 artikel 43 vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op
het meldpunt "minder regels"op de website van de gemeente Hoorn. Volgens de
vragensteller zou dit meldpunt niet meer op de site aanwezig zijn. Dit is echter niet juist. Het
meldpunt heeft conform gemaakte afspraken in december 2009 prominent op de homepage
gestaan. Er is toen ook met een persbericht en een item op de gemeentelijke pagina
aandacht aan besteed. Daarna heeft het meldpunt "minder regels" een vaste plaats
gekregen onder dienstverlening, klachten en meldingen en werk, inkomen en leren /
bedrijvenloket.
Het college besluit:
Het college besluit om de artikel 43 vragen die door de fractie van de VVD zijn gesteld door
middel van brief te beantwoorden.
Onderwerp
Bezwaarschrift namens Intres BV en Intersport, dat gericht is tegen het besluit van het
college d.d. 22 september 2009 met kenmerk 09.45666, inhoudende de afwijzing van het
handhavingsverzoek met betrekking tot de Dr. Van Aalstweg 7C te Hoorn
Kern van de zaak
De Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften (HAB) meent dat bezwaarmaker in deze
kwestie geen direct belang heeft, doch slechts een afgeleid belang. Daarom moet het
bezwaarschrift naar de mening van de HAB niet-ontvankelijk worden verklaard.
Het college besluit:
Het namens Intres BV en Intersport ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Onderwerp
Bezwaarschrift van Noord-West Interieurs BV tegen weigering reclamevergunning
Kern van de zaak
Het bezwaarschrift is te laat ingediend. Bij navraag bleek dat men het te druk heeft gehad
met andere zaken. Dit geldt volgens de jurisprudentie niet als een verschoonbare
overschrijding. Het gevolg daarvan is dat het bezwaarschrift beschouwd dient te worden als
kennelijk niet-ontvankelijk en dat de bezwarencommissie geen advies behoeft te geven.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Onderwerp
Verlenging inburgeringstraject
Kern van de zaak
Bij de invoering van de Wet Inburgering (WI) is ingeschat dat inburgeraars binnen 2 jaar hun
inburgeringsdiploma behalen. In de praktijk is gebleken dat dit voor de meeste inburgeraars
geldt. Een aantal redt dit helaas niet en heeft extra les (lees: een langer inburgeringstraject)
nodig om het examen te kunnen behalen. Het gaat dan vooral om kandidaten die eerst
hebben moeten alfabetiseren voordat zij daadwerkelijk konden starten met inburgering. Door
het mogelijk te maken om inburgeringstrajecten te kunnen verlengen, kunnen circa 40
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kandidaten alsnog hun inburgeringsdiploma behalen.
Het niet behalen van een inburgeringsdiploma is niet alleen nadelig voor de inburgeraar en
Sagenn. Als kandidaten niet tijdig examen afleggen en slagen, loopt de gemeente
rijksfinanciering mis.
Financiering van de verlengingen kan via het participatiebudget.
Het college besluit:
collegebesluit Inburgeringstrajecten bij Sagenn te kunnen verlengen voor de duur van maximaal 1 jaar via
een aanhangsel aan het huidige contract. De afspraken over verlenging van trajecten en de
facturering van de kosten vast te leggen. De kosten van de verlengingen ad € 42.280,- te
dekken vanuit het participatiebudget.
10.09876

VVH

brief

Onderwerp
Intrekken dwangsombeschikking Dubbele Buurt 28
Kern van de zaak
Door de toezichthouder is geconstateerd dat er op adres Dubbele Buurt 28 te Hoorn aan de
gevel reclame-uitingen aanwezig zijn zonder vereiste reclamevergunning. De voormalige
eigenaar is aangeschreven en heeft een dwangsombeschikking ontvangen op 17 december
2009. Echter heeft het pand per18 december 2009 een nieuwe eigenaar. Huidige eigenaar
heeft geen mogelijkheid gekregen om zienswijze in te dienen, tevens is de huidige eigenaar
bereid een reclamevergunning aan te vragen.
Het college besluit:
Het college besluit de dwangsombeschikking in te trekken van het pand op perceel de
Dubbele Buurt 28.

Onderwerp
Afkoop Woninggebonden Subsidies (BWS)
Kern van de zaak
STO
Vanwege een betere beheersing van de financiën en een vermindering van de
administratieve lasten zijn de afgelopen jaren diverse langlopende subsidieregelingen
afgekocht. Nu aan de orde is de verplichte afkoop van de toegekende steun aan
budgetbeherende gemeenten en samenwerkingsverbanden. Eind 2009 is in dit verband een
bedrag van 5.388.218,53 euro aan de gemeente uitbetaald. Deze afkoopsom heeft
betrekking op in de jaren 1992, 1993 en 1994 verstrekte subsidies aan particulieren en
corporaties in Hoorn en de regio. De mogelijkheid bestaat om ook richting
subsidieontvangers af te kopen. Na de voor- en nadelen op een rijtje gezet te hebben wordt
voorgesteld om dit vanwege financiële redenen niet te doen.
Het college besluit:
collegebesluit De nog lopende subsidieverplichtingen in het kader van het Besluit Woninggebonden
Subsidies (BWS) richting particulieren en corporaties, niet af te kopen.
Het van het rijk ontvangen afkoopbedrag, voorzover daar nog verplichtingen tegenover
staan, te storten in een in te stellen BWS-voorziening.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
10.06164

10.10535

VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Beantwoording brief SP Hoorn Aanpak fietsendiefstallen
Kern van de zaak
De Socialistische Partij Hoorn heeft een brief gestuurd waarin het college wordt gevraagd
om effectief op te treden tegen fietsendiefstallen in Hoorn. In de beantwoording wordt
ingegaan op de wijze waarop de gemeente Hoorn dit probleem aanpakt. Zie bijgevoegde
brief voor de beantwoording.
Het college besluit:
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Akkoord te gaan met de beantwoording van de brief van de Socialistische Partij Hoorn.
Onderwerp
CPO-project Tuibruglocatie vragen ex art. 43 RvO
Kern van de zaak
De fractie Tonnaer stelt een aantal vragen over met name het proces rond de ontwikkeling
van de Tuibruglocatie voor CPO-initiatieven. De vragen hebben betrekking op het moment
van informeren van de omwonenden, het mogelijk afhaken van deelnemers, de gevolgen van
de vertraging van het proces, het mogelijk verkeerd informeren van omwonenden inzake het
bestemmingsplan en het stellen van ontbindende voorwaarden inzake het mogelijk niet
doorgaan van het proces. In de brief worden deze vragen beantwoord. In een enkel geval
wordt verwezen naar het antwoord op vragen van de fractie van GroenLinks.
Het college besluit:
De fractie Tonnaer te antwoorden conform brief.
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