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Akkoordlijst (parafenbesluiten)
Onderwerp
Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2009
Kern van de zaak
Op 20 april jl. heeft het college van B&W het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2009
vastgesteld. In de Wet Kinderopvang wordt gesteld dat het college het gemeentelijk
jaarverslag vóór 1 juli ter kennisname naar de gemeenteraad stuurt. Voorgesteld wordt om
het gemeentelijk jaarverslag ter inzage te leggen bij de griffie en de brief met een korte
toelichting op de resultaten en achtergrondinformatie over de gemeentelijke taak ten aanzien
van kinderopvang aan de raad te sturen.
Het college besluit
Brief aan de gemeenteraad te sturen. Het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2009 voor
de gemeenteraadsleden ter inzage te leggen bij de griffie.
Onderwerp
Voorontwerp-bestemmingsplan Hockeycomplex
Kern van de zaak
Op 26 mei 2009 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld
voor het verplaatsen van de Westfriese hockeyclub van de Nieuwe Steen naar de Roskam
(ten oosten van de A7). Op deze locatie zullen vier hockeyvelden met de daarbij behorende
accommodatie, parkeergelegenheid en benodigde infrastructuur worden gerealiseerd. Ten
behoeve van deze ontwikkeling is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Dit
voorontwerp is gereed voor inspraak en het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening.
Het college besluit
In te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan Hockeycomplex. Het voorontwerp
vrij te geven voor overleg en inspraak. De gemeenteraad over het besluit te informeren.

Onderwerp
Hospice Dignitas aanvraag Wmo
Kern van de zaak
WEL
Op 20 april 2010 heeft u besloten om akkoord te gaan met het voorstel om het Hospice
Dignitas te subsidiëren (collegevoorstel 10.18525, portefeuillehoudersoverleg Madivo 22
april 2010). U bent akkoord gegaan met een subsidie van 18.000 en deze te dekken binnen
het huidige budget Individuele voorzieningen. De dekkingspost had de stelpost Wmo moeten
zijn, omdat deze passender is. Het gaat om een collectieve voorziening die een extra beroep
op individuele voorzieningen voorkomt.
Het college besluit
collegebesluit Akkoord te gaan met andere dekking voor de subsidie aan het Hospice Dignitas.
Begrotingswijziging vast te stellen.
10.26421

Onderwerp

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200

Fax 0229 252040

www.hoorn.nl

2 van 6
Corsaregistratie

: 10.28801

Vergadering

: 15 juni 2010 – nr. 25

Akkoordlijst College

10.26762
VVH
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10.26788

VVH

brief

10.25593
WB

10.28003

MB

Gemeente Hoorn

Opleggen last onder dwangsom Wagenaarstraat 7 te Blokker
Kern van de zaak
Geconstateerd is dat op het perceel Wagenaarstraat 7 te Blokker overkappingen zijn
gebouwd zonder vereiste bouwvergunning. Omdat hiermee de maximaal toegestane
erfbebouwing wordt overschreden, is er geen mogelijkheid tot legalisatie door middel van
vergunningverlening achteraf. Ook is geconstateerd dat de eigenaar een stuk
gemeentegrond illegaal in gebruik heeft genomen. De eigenaar is verzocht de overkappingen
te verwijderen en verwijderd te houden en het in gebruik nemen van gemeentegrond te
beëindigen, door de erfafscheiding op eigen perceel te plaatsen. De eigenaar heeft hier
binnen de gestelde termijn niet aan voldaan.
Het college besluit
Aan de eigenaar van het adres Wagenaarstraat 7 te Blokker de last op te leggen de
overkappingen te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom.
Onderwerp
Dwangsombeschikking markiezen zonder bouw- en monumentenvergunning Grote Oost 1 te
Hoorn
Kern van de zaak
Door een toezichthouder is geconstateerd dat er op adres Grote Oost 1 te Hoorn markiezen
zijn aangebracht zonder de daartoe vereiste bouwvergunning en monumentenvergunningen.
De markiezen zijn in strijd met redelijke eisen van welstand en daarom is legalisatie door
middel van vergunningverlening achteraf niet mogelijk. De gebruiker van het pand is op de
hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding en verzocht om de markiezen te
verwijderen. Tot op heden zijn de markiezen niet verwijderd.
Het college besluit
Door middel van beschikking de gebruiker van het pand op perceel Grote Oost 1 te Hoorn
een dwangsom opleggen en daarbij gelasten de markiezen te verwijderen en verwijderd te
houden.
Onderwerp
Evaluatie inburgering 2008-2009
Kern van de zaak
Vanaf 1 januari 2007 geldt de Wet Inburgering (WI). In 2008 is aangeven hoe de invoering
van de wet is verlopen en wat de gevolgen zijn van het Deltaplan Inburgering. In deze
evaluatie staat vermeld hoe de inburgering 2008 en 2009 is verlopen en welke
(wets)wijzigingen er zijn geweest op het gebied van inburgering. Ook is een doorkijk
gegeven voor 2010.
Uit de evaluatie blijkt dat Hoorn op schema loopt met het actief oproepen van inburgeraars
die voorkomen in het bestand potentieel inburgeringsplichtigen. In totaal zijn er in 2008 en
2009 bijna 340 inburgeraars gestart met hun traject en zijn er 94 geslaagd.
Het college besluit
Kennis te nemen van de evaluatie inburgering 2008-2009. In de eerste helft 2012 de
inburgering over 2010 en 2011 evalueren. De raad kennis te laten nemen van de evaluatie
inburgering 2008-2009.
Onderwerp
Verzoek tot het wijzigen van het Aanwijzingsbesluit ambtenaren inzake de uitvoering van
de Wet bag
Kern van de zaak
In het kader van de verbreding van taken en continuïteit van het gegevensbeheer adressen
en gebouwen (BAG) is het noodzakelijk een tweede vervanger toe te voegen. In functie is
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dit de Landmeetkundig werkvoorbereider. Deze toevoeging zal ook opgenomen worden in
de mandaatregeling.
Het college besluit
collegebesluit Akkoord gaan met deze toevoeging. Het bestaande aanwijzingsbesluit in te trekken en te
vervangen door de gewijzigde.

10.27500

VVH

10.26000

STO

brief

Onderwerp
Reactie op brief van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hoorn (KHN) over
toegangstijd voor horecabedrijven
Kern van de zaak
KHN stelt in een brief een aantal vragen. In de antwoordbrief zijn deze vragen beantwoord.
Het college besluit
In te stemmen met de brief en deze te versturen naar KHN, afdeling Hoorn,
Onderwerp
Verzoek van woningcorporatie Stichting Mooiland, gevestigd te Wageningen om zienswijze
te geven op de voorgenomen fusie met Stichting Pantein Wonen, gevestigd te Sint Antonis
Kern van de zaak
Woningcorporatie Mooiland is een organisatie ontstaan uit Woonmaatschappij Maasland en
Vitalis (2008) en is gevestigd te Wageningen. Het bestaat uit drie werkmaatschappijen:
Mooiland Vastgoed, Mooiland Maasland en MooilandVitalis. Mooiland werkt aan het
realiseren van huisvesting met name gericht op wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.
Woningstichting Vitalis is enige tijd geleden een fusie aangegaan met Mooiland tot Mooiland
Vitalis. Vitalis, nu MooilandVitalis heeft 277 woningen in bezit in de gemeente Hoorn. Nu is
sprake van een nieuwe voorgenomen fusie met Stichting Pantein. Het Ministerie heeft het
voornemen een positief besluit hierop te nemen, maar gemeenten waar meer dan 100
woningen in bezit zijn, wordt gevraagd een zienswijze in te dienen. Omdat het woningbezit
van MooilandVitalis in Hoorn minimaal is en omdat is aangegeven dat de fusie geen
gevolgen heeft voor de huurders van MooilandVitalis wordt geadviseerd om een positief
advies vanuit Hoorn af te geven.
Het college besluit
Stichting Mooiland een brief toe te zenden waarin de gemeente Hoorn uitspreekt dat de
voorgenomen fusie wat Hoorn betreft doorgang kan vinden.

E
Vaststellen mandaatbesluiten
Wethouder Louwman
Onderwerp
10.27570
Ontheffingsprocedure bouwplan uitbreiden woning op perceel Pissarrohof 29 te Hoorn
Kern van de zaak
STO
Het betreft het realiseren van een kap op de bestaande garage/ aanbouw die zich aan de
zijgevel en achter de achtergevel bevindt. Het bouwplan is in strijd met het
bestemmingsplan Kersenboogerd omdat de kap op een aanbouw aan de achtergevel een
helling heeft van meer dan 20° terwijl op grond van het bestemmings-plan een dakhelling
van ten hoogste 20° is toegestaan. Echter de nieuw te bouwen kap vormt één geheel met
de kap op de aanbouw aan de zijgevel (die wel past binnen de normen van het
bestemmingsplan), zodat dit aspect aanvaardbaar is en er een basis is om ontheffing te
verlenen van het bestemmingsplan ex artikel 3.23 Wro (bouwplan past binnen de reikwijdte
van artikel 4.1.1 Bro: uitbreiden van een woning in de be-bouwde kom).
Het college besluit
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collegebesluit In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het uitbreiden van de woning
op het perceel Pissarrohof 29 te Hoorn door het voeren van een procedure als bedoeld in
artikel 3.23 Wro.
Wethouder Louwman
Onderwerp
10.25504
Aanvraag bouwvergunning Mari Andriessenhof 69
Kern van de zaak
STO
De aanvraag betreft het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage. De aanvraag
is qua hoogte en breedte in strijd met het nieuwe bestemmingsplan, maar daarvan kan
ontheffing worden verleend op grond van het bestemmingsplan. Dat op de volledige
aanbouw een dakopbouw wordt gebouwd is aanvaarbaar en architectonisch gezien
wenselijk, zodat aan dit aspect medewerking kan worden verleend. Een binnenplanse
ontheffingsbevoegdheid voorziet hier in. Ook tegen de hoogte bestaan geen
(stedenbouwkundige) bezwaren, zodat ook aan dit aspect medewerking kan worden
verleend.
Het college besluit
brief
De procedure te starten voor een ontheffing van het bestemmingsplan ex artikel 3.6 Wro
en een bouwvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage bij
de woning Mari Andriessenhof 69.
Wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.28330
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 Holenweg 22 hebben een aanvraag gedaan om een perceel
gemeentegrond te kopen.
Het college besluit
collegebesluit Conform advies van afdeling Stadsbeheer en Stedenbouw perceel achterkant Holenweg 22
te verkopen conform de vastgestelde verkoopprijzen, met eventuele verhoging van de
koopsom in het geval de nutsbedrijven een omlegging van kabels en leidingen wensen.
Wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.26715
Verjaring openbaar groen
Kern van de zaak
VVH
Met de inventarisatie van gemeentegrond (project oneigenlijk gebruik gemeentegrond) is
geconstateerd dat gemeentegrond op diverse locaties in gebruik is genomen. Bewoners die
gemeentegrond in gebruik hebben, hebben een brief gehad waarin staat dat er door
bewoners oneigenlijk gemeentegrond in gebruik is genomen en dat de bewoners de grond in
goede staat dienen terug te brengen.
De bewoners van de Kapberg 35 beroepen zich in reactie hierop op (bevrijdende) verjaring.
De bewoners hebben een gemotiveerd verjaringsdossier aangeleverd. Uit het dossier kan
worden geconcludeerd dat de percelen meer dan twintig jaren onafgebroken in bezit zijn
geweest van de (rechtsvoorgangers van de) bewoners.
Het college besluit
collegebesluit Mee te werken aan de inschrijving van de verjaring in het Kadaster van de volgende
percelen gesitueerd aan voorkant en achterkant Kapberg 35.
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Wethouder Tonnaer
Onderwerp
10.26874
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 Karos 38 en Klagerstuin 142 hebben een aanvraag gedaan om een perceel
gemeentegrond te kopen.
Het college besluit
collegebesluit Conform advies van afdeling Stadsbeheer en Stedenbouw de onderstaande percelen (zie
bijgevoegde situatieschetsen) te verkopen conform de vastgestelde verkoopprijzen, met
eventuele verhoging van de koopsom in het geval de nutsbedrijven een omlegging van
kabels en leidingen wensen: achterkant Karos 38; zijkant Klagerstuin 142.
Burgemeester
10.28189
VVH

brief

Onderwerp
Invordering kosten bestuursdwang
Kern van de zaak
Op 19 mei 2010 is toepassing gegeven aan spoedseisende bestuursdwang op het adres
Gerard den Brabanderhof 24 te Hoorn, inzake een geconstateerde hennepkwekerij. Op grond
van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de toepassing van
bestuursdwang op kosten van de overtreder. Dit is reeds bij beschikking van 25 mei jl. aan
de overtreder bekendgemaakt.
De kosten van de werkzaamheden van de afdeling VVH, -het afvalbedrijf en de stortings- en
vernietigingskosten planten/materialen worden op de overtreder verhaald.
Het college besluit
De kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, vast te stellen en te verhalen
op de eigenaar van de woning op het adres Gerard den Brabanderhof 24 te Hoorn.

Burgemeester
10.28180
VVH

brief

Onderwerp
Invordering kosten bestuursdwang
Kern van de zaak
Op 19 mei 2010 is toepassing gegeven aan spoedseisende bestuursdwang op het adres Stijl
64 te Hoorn, inzake een geconstateerde hennepkwekerij. Op grond van artikel 5:25 van de
Algemene wet bestuursrecht geschiedt de toepassing van bestuursdwang op kosten van de
overtreder. Dit is reeds bij beschikking van 25 mei jl. aan de overtreder bekendgemaakt.
De kosten van de werkzaamheden van de afdeling VVH, -het afvalbedrijf en de stortings- en
vernietigingskosten planten/materialen worden op de overtreder verhaald.
Het college besluit
De kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, vast te stellen en te verhalen
op de gebruiker/ huurder van de woning op het adres Stijl 64 te Hoorn.

Burgemeester
10.28181
VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Invordering kosten bestuursdwang
Kern van de zaak
Op 19 mei 2010 is toepassing gegeven aan spoedseisende bestuursdwang op het adres
Mathilde Wibautstraat 62 te Hoorn, inzake een geconstateerde hennepkwekerij. Op grond
van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de toepassing van
bestuursdwang op kosten van de overtreder. Dit is reeds bij beschikking van 25 mei jl. aan
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Brief

de overtreder bekendgemaakt.
De kosten van de werkzaamheden van de afdeling VVH, -het afvalbedrijf en de stortings- en
vernietigingskosten planten/materialen worden op de overtreder verhaald.
Het college besluit
De kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, vast te stellen en te verhalen
op de eigenaar van de woning op het adres Mathilde Wibautstraat 62 te Hoorn.

Burgemeester
10.28186
VVH

Onderwerp
Invordering kosten bestuursdwang
Kern van de zaak
Op 19 mei 2010 is toepassing gegeven aan spoedseisende bestuursdwang op het adres
Kieftentuin 101 te Zwaag, inzake een geconstateerde hennepkwekerij. Op grond van artikel
5:25 van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de toepassing van bestuursdwang op
kosten van de overtreder. Dit is reeds bij beschikking van 25 mei jl. aan de overtreder
bekendgemaakt.
De kosten van de werkzaamheden van de afdeling VVH, -het afvalbedrijf en de stortings- en
vernietigingskosten planten/materialen worden op de overtreder verhaald.
Het college besluit
De kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, vast te stellen en te verhalen
op de eigenaar van de woning op het adres Kieftentuin 101 te Zwaag.

Burgemeester
10.28184
VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Invordering kosten bestuursdwang
Kern van de zaak
Op 19 mei 2010 is toepassing gegeven aan spoedseisende bestuursdwang op het adres
Ekster 95 te Hoorn, inzake een geconstateerde hennepkwekerij. Op grond van artikel 5:25
van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de toepassing van bestuursdwang op kosten
van de overtreder. Dit is reeds bij beschikking van 25 mei jl. aan de overtreder
bekendgemaakt.
De kosten van de werkzaamheden van de afdeling VVH, -het afvalbedrijf en de stortings- en
vernietigingskosten planten/materialen worden op de overtreder verhaald.
Het college besluit
De kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, vast te stellen en te verhalen
op de eigenaar van de woning op het adres Ekster 95 te Hoorn.
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