1

09.00000
Besluitenlijst College

B&W-vergadering d.d. 2 maart 2010 - nr. 09
Aanwezig

: 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
loco-secretaris mevrouw A.M.A. Kessens

Corsaregistratie : 10.09895

Afwezig :

A
1

Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid (WP165663/WP163033/WP161610)
Akkoord met geadviseerde beslissingen.

2

Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 23 februari 2010
Akkoord en conform vastgesteld.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 2 maart 2010
Akkoord en conform vastgesteld.

4

Regioaangelegenheden
Burgemeester stelt aan de orde stand van zaken herindeling.

5

Financiën
Geen mededelingen.

6

Laatste deel bestuursperiode
Vandaag is de laatste collegevergadering voor de verkiezingen.

B
10.07477
7

Bespreeklijst
Onderwerp
Versturen verjaardagskaart 65 plussers gemeente Hoorn
Kern van de zaak
WEL
Psychische gezondheid is een van de speerpunten binnen het lokaal gezondheidsbeleid
2008-2012 van de gemeente Hoorn. Eén van de oorzaken die ten grondslag kan liggen aan
psychische klachten is eenzaamheid. 65 Plussers zijn hierbij een belangrijke doelgroep.
Vanaf deze leeftijd loopt men een verhoogd risico in een sociaal isolement te raken, omdat
men dan in de meeste gevallen niet meer deelneemt aan het arbeidsproces, sociale
contacten verminderen en de mobiliteit afneemt. De gemeente Hoorn wil inwoners van 65
jaar en ouder een felicitatiekaart sturen en hen middels een informatiemap informeren over
de mogelijkheden die de gemeente biedt voor 65 plussers. Dit kan gaan over
vrijwilligerswerk, activiteiten voor ouderen of over zaken als inkomensondersteuning of zorg
en welzijnsvoorzieningen. Geadviseerd wordt per april 2010 te beginnen met het versturen
van de verjaardagskaarten en de kosten van € 3.856,70 ten laste te brengen van de post
voorlichting. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van twee jaar. Afhankelijk van het
resultaat wordt na twee jaar bekeken of voortzetting van de actie gewenst is.
Het college besluit:
collegebesluit Niet te starten met het versturen van een verjaardagskaart aan inwoners van Hoorn die 65
jaar worden. Eventueel door het nieuwe college te laten meenemen in de WMO-discussie.
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Onderwerp
Denken en Doen
Kern van de zaak
WEL
Eén van de speerpunten in de nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 van de gemeente
Hoorn is psychische gezondheid. In september 2009 is de Nederlandse Bridge bond, o.a. in
samenwerking met het sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn, gestart met het project
‘denken en doen’, waarbij ouderen in groepsverband leren bridgen (voor een uitgebreide
omschrijving van het project zie je bijlage). De achterliggende gedachte van het project
denken en doen is het creëren van een sociaal netwerk waarin minder en niet actieve
ouderen participeren, om deze doelgroep bij de samenleving betrokken te houden. Het
project heeft hiermee een duurzaam karakter. De bridgesport is hierin niet het doel, maar het
middel. Omdat de doelstellingen van het project goed passen binnen het speerpunt
psychische gezondheid, stellen het sportopbouwwerk en bureau JOS voor dit project te
subsidiëren en de kosten voor het project ‘denken en doen’ (in totaal € 13.685) te delen.
Het college besluit:
collegebesluit Het voorstel aan te houden voor overleg met wethouders Van Weel en Witteveen.
09.62441
8

Onderwerp
Bangert Oosterpolder kwaliteitsniveau fase 4
Kern van de zaak (aangepast)
STO
Fase 4 is onderdeel van de woonbestemming Hoge Hemen. Voor toepassing van materialen
in de openbare ruimte wordt onderscheidt gemaakt in 3 kwaliteitsniveaus. Het laagste
niveau past binnen het budget dat hiervoor is geraamd in de GREX. Het 2de heeft een
negatief effect op de GREX van 105.000 euro, bij het hoogste niveau 3 bedraagt dit nadeel
476.000 euro Wat onderhoud betreft kosten alle niveaus evenveel en zijn deze vergelijkbaar
met de Kersenboogerd. In de stuurgroep van 11 januari, 25 januari, 15 februari 2010 is het
onderwerp uitgebreid besproken en is er geadviseerd te kiezen voor kwaliteitsniveau 2 in
fase 4a. Met als uitzondering te kiezen voor grijze betontegels (30x30 cm) op de stoep en
wandelpaden. Dit heeft een positief effect op de grondexploitatie van 141.000 euro ten
opzichte van kwaliteitsniveau 2 en blijft 36.000 euro binnen de GREX.
Het college besluit:
collegebesluit De kwaliteit van de inrichting openbare ruimte Bangert Oosterpolder fase 4a vast stellen op
basis van kwaliteitsniveau 2 uit het boekje ‘Kwaliteitsdocument Fase 4 Hoorn – Bangert
Oosterpolder’ van december 2009, met uitzondering van stoepen en wandelpaden. Deze
worden uitgevoerd in grijze betontegels (30x30).
10.08667
9

10.08672
10
STO
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Onderwerp
Bangert Oosterpolder Strip
Kern van de zaak
Voor de ontwikkeling van de strip zijn er uitgangspunten opgesteld.
In de stuurgroep van 11 januari, 25 januari, 15 februari 2010 is het onderwerp uitgebreid
besproken en is er geadviseerd de uitgangspunten voor de hele Strip en de uitwerking van
fase 1 en 2 voor besluitvorming voor te leggen aan het college.
De vast te stellen uitgangspunten zijn:
Ontwikkelen binnen de GREX.
Ontwikkeling van Bangert Oosterpolder Waterland (fase 1, 2 en 4b en Strip) op basis van
‘model doorvaarbaar’ en akkoord gaan met bijbehorende meerkosten van een doorvaarbare
wijk ten opzichte van een niet doorvaarbare van € 220.000,--.
De redenen om te kiezen voor het doorvaarbare model hebben te maken met:
- De doorvaarbaarheid als kernkwaliteit Waterland.
- Het beheer van watergangen en de ruimtelijke gevolgen voor de inrichting Strip.
- Verkeersveiligheid inrichting Strip.
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Bij de ontwikkeling van Bangert Oosterpolder uitgaan bij het gebruik van vaarduikers van het
type Multi-Plate (MB-6), zie afbeelding in de bijlage. Deze stalen duiker is 25% goedkoper
dan de traditionele betonnen duiker. Zowel ingenieursbureau, beheer, vastgoed als SVV
staan achter de keuze.
Ontwikkeling Bangert en Oosterpolder fase 4b en 5 op basis van doorvaarbaarheid
hoofdwatergangen en daarmee samenhangend de Strip fase 5 ontwikkelen als doorvaarbaar
gebied. Zowel de kosten van de kunstwerken als de kosten voor de totale inrichting van de
Strip fase 5 vallen ruim binnen de GREX.
De vast te stellen punten voor de uitwerking van de Strip fase 1 en 2 zijn:
Kosten aanleg openbaar gebied binnen de GREX.
Inrichting op basis van bewonerswensen:veel water, ecologische oevers, recreatief gebruik
(paden en vlonders).
Doorvaarbaarheid Strip.
Reserveren van ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.
Slim omgaan met kunst.
Het college besluit:
collegebesluit Akkoord te gaan met de uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van de hele Strip.
Akkoord te gaan met de uitwerking van de Strip fase 1 en 2.
10.08531
11
STO

brief

Onderwerp
Verzoek Segesta Groep b.v. om samenvoeging van de winkelpanden Gouw 25 en 27
Kern van de zaak
Het verzoek is in overeenstemming met het besluit van het college d.d. 26 januari 2010
voorgelegd aan de gemeenteraad (algemene raadscommissie d.d. 9 februari 2010). De
raadscommissie oordeelde kritisch over het voornemen om medewerking te verlenen. De
meerderheid van de commissie was van mening dat de beoogde kwaliteitsimpuls voor het
gebied (het winkelrondje) onvoldoende is aangetoond nu niet bekend is welke formule zich
in het pand zal vestigen. Uit de discussie in de commissie kan worden afgeleid dat als het
verzoek in die zin wordt opgewaardeerd een meerderheid van de gemeenteraad geen
bezwaar heeft tegen samenvoeging. Het oordeel daarover ligt uiteindelijk bij het college.
Geadviseerd wordt aanvrager overeenkomstig te informeren.
In een e-mail van 17 februari 2010 worden namens aanvrager nog vragen gesteld over de
benodigde Wro-procedure.
Het college besluit:
Segesta Groep b.v. mee te delen, dat een definitief besluit op de aanvraag om
samenvoeging van de panden Gouw 25 en 27 zal worden genomen als bekend is welke
formule zich ter plaatse zal vestigen.

Onderwerp
Indexering normvergoedingen gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting
Kern van de zaak
WEL
In de gemeentelijke verordening Onderwijshuisvesting zijn normbedragen opgenomen voor
het realiseren van voorzieningen, zoals nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting. Deze
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de
volgende prijsbijstellingsfactoren onderwijshuisvesting 2010 bekend gemaakt:
- nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwing:
1,0036
- onderhoud eerste inrichting en klokuren gymnastiek: 0,9826.
Wij stellen u voor de door de VNG gemelde prijsbijstelling over te nemen en de in hoofdstuk
IV van de verordening gehanteerde normbedragen conform aan te passen.
Het college besluit:
collegebesluit Het voorstel aan te houden naar aanleiding van de door wethouder De Boer gestelde vraag.
10.07755
13
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10.02286
14
STB

brief

Onderwerp
Aanpassingen ten behoeve van kastanjes Johan Messchaertstraat
Kern van de zaak
De kastanjes langs de Johan Messchaertstraat leiden een kwijnend bestaan. Over oorzaken
en mogelijke oplossingen is veel gerapporteerd. Naar aanleiding daarvan zijn er in het
verleden maatregelen getroffen, maar het effect is niet goed meetbaar. Nog een
mogelijkheid om de levensduur van de bomen te verlengen is ze meer ruimte te geven. Dat
kan door de 10 parkeerplaatsen eronder weg te halen, de bestrating te verwijderen en de
onderbeplanting weg te halen en te vervangen door gras. In een PvdA bijeenkomst hebben
bewoners aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Wel willen ze compensatie voor
de parkeerplaatsen.
Het college besluit:
De verharding en onderbeplanting onder de bomen te verwijderen en te vervangen door
gras. De huidige 10 parkeerplaatsen langs de Joh. Messchaertstraat te laten vervallen.
De openbare verlichting die nu in de kruinen staat te verplaatsen en op te schuiven naar de
kant van de weg. Vergunninghouders van Joh. Messchaertstraat 2-24 en Draafsingel 33-36
desgevraagd een aantekening op hun vergunning te verstrekken waarmee ze op het RAC
terrein kunnen parkeren. De bewoners middels brief te informeren. Zij hebben aangegeven
geen bezwaar te hebben.
De kosten van € 29.000 te dekken uit de reserve Woonomgeving. De raad voor te stellen
de bij dit besluit horende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Onderwerp
Verhuur leegstaande ateliers
Kern van de zaak
MB
Sinds mei 2009 staan er vier ateliers leeg op het Achterom 19. De ateliers zijn moeilijk te
verhuren. Het blijkt dat kunstenaar € 60,-- per m2 per jaar moeilijk kunnen opbrengen. Met
ingang van 15 februari 2010 is er voor één van de ateliers wel een kunstenaar gevonden die
deze wil huren hij kan echter niet aangeven of het voor een jaar of korter zal zijn. Voor de
overige ateliers stellen wij voor deze ook aan andere partijen te verhuren voor een periode
van 1 jaar in afwachting van de nota atelierbeleid en in afwachting van kunstenaars
(huurders).
Er hebben zich op dit moment twee partijen gemeld die geen kunstenaar zijn. Stichting
Soulcenter, deze houden zich bezig met ontwikkeling, cultuurbeleving en zingeving en
mevrouw Renckens met haar partner de heer Fatels , deze houden zich bezig met kleiwerk,
houtbewerking, schilderen, fotografie en textiele werkvormen.
Het college besluit:
collegebesluit Eén atelier van 51 m2 met ingang van 15 februari 2010 te verhuren aan kunstenaar de heer
J. Gnirrep en de andere twee ateliers te verhuren aan Stichting Soulcenter (109 m2) en
mevrouw Renckens en haar partner de heer Fatels (58 m2) voor een periode van 1 jaar voor
een huurprijs van € 60,- per m2 per jaar exclusief nutskosten.
10.09244
15

C
10.09242
16a
WEL
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Artikel 43 vragen
Onderwerp
Beantwoording vraag van fractie PvdA inzake coördinator Boterhal
Kern van de zaak
De PvdA Hoorn heeft een ex artikel 43 vraag gesteld over het niet ook over 2010
vergoeden van de extra uren voor de coördinator van de Boterhal. Conform de wens van de
vakwethouder zijn twee concept brieven ter beantwoording van deze vraag opgesteld. Eén
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brief
10.08872
16b
WEL

Brief
10.08811
16c
AC/WB
10.09723/
10.09968
16d

AC/STO

10.09730
16e
AC/AC
10.09932
16f
AC/STO
10.09949
16g
AC/STO
10.10096
16h
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waarin wordt toegezegd deze uren alsnog ook voor 2010 te vergoeden [JA] en één waarin
wordt meegedeeld dat deze uren voor 2010 niet meer vergoed zullen worden [NEE]). Indien
het college besluit ook in 2010 de extra uren voor de coördinator van de Boterhal te blijven
vergoeden, dient het bijbehorende bedrag van € 7.000,= ten laste te worden gebracht van
het begrotingsresultaat. Indien het college besluit dit niet te doen zijn er geen financiële
consequenties.
Het college besluit:
Beantwoording aan te houden. Subsidieverzoek en –besluit nagaan.
Onderwerp
Beantwoording artikel 43 vragen van de PvdA fractie over De Vreedzame Wijk
Kern van de zaak
De PvdA fractie heeft op 22 januari 2010 artikel 43 vragen gesteld over De Vreedzame
Wijk.
Het college besluit:
Vragen van de PvdA over De Vreedzame Wijk te beantwoorden per brief.
Onderwerp
Vragen Hoornse Senioren Partij over extraatje minima
Het college besluit:
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.
Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer over sluiting tijdelijke Deen in Bangert en Oosterpolder/
beantwoording (wordt ter vergadering uitgedeeld)
Kern van de zaak
Door fractie Tonnaer zijn vragen gesteld over de sluiting voor onbepaalde tijd van de
tijdelijke supermarkt van Deen in Bangert en Oosterpolder.
Het college besluit:
De fractie Tonnaer te antwoorden overeenkomstig brief m.i.v. een aanpassing.
Deze brief ter kennisname te sturen naar de overige fracties in de raad.
Onderwerp
Vragen fractie VVD over lokale meldpunt “minder regels”
Het college besluit:
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.
Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer over CPO-project Tuibruglocatie
Het college besluit:
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.
Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer over loopbrug station
Het college besluit:
De conceptbeantwoording tegemoet te zien. Verwijzen naar rectificatie NHD.
Onderwerp
Vragen fractie CDA over verhuurbeleid wijkcentra
Het college besluit:
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AC/WEL

De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

D
17a

Vaste afsluitende onderwerpen
Voorbereiding commissie en raadsvergadering
Geen mededelingen.

17b

Actuele persinformatie
Begraafplaats Zuiderdracht, verwijdering vaartuigwrakken, subsidie Oostereiland,
Strip Bangert Oosterpolder en kastanjes Johan Messchaertstraat komen in aanmerking voor
actuele persinformatie.

E
18

Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten
De burgemeester zal op 5 maart a.s. de nieuwe vestiging van de Rabobank openen.
Voor het overige wordt de lijst voor kennisgeving aangenomen.
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