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A
1

Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid (167761)
Akkoord.

2

Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 3 augustus 2010
Akkoord.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 10 augustus 2010
Akkoord.

4

Regioaangelegenheden
Wethouder Ruppert
Doet verslag van het bezoek aan het trainingscentrum W&B van Action. Het was
indrukwekkend. De opening vindt in het najaar plaats. Binnenkort heeft de wethouder een
afspraak met Action. Dit positieve bericht in overleg met Action communiceren in de
richting van de raad, inwoners en in wellicht de VNG.

5
5a

Financiën
Afstemming gesprekken in het kader van proces ombuigingen met gesubsidieerde
instellingen en verenigingen
De gesprekken in het kader van proces ombuigingen worden voorbereid door bureau
Planning en Control. Volgende week (17 augustus) agenderen: opzet gesprekken in het
kader van proces ombuigingen en (mondeling) evaluatie gesprek met de schouwburg van 13
augustus.
In de toekomst ook de gesprekken uitbreiden naar o.a. de sportverenigingen.
Ambtelijk wordt hard gewerkt aan de diverse voorstellen ombuigingen. Streefdatum voorstel
is 24 augustus ten behoeve van de tweedaagse op 6 en 7 september a.s. Een
communicatieplan toevoegen.
Het eerste resultaat van de begroting 2011 wordt binnenkort verwacht. Aandacht van
portefeuillehouders en mt-leden voor resultaatgerichtheid in de gesprekken ter
voorbereiding.

5b
10.35035
AC

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Begrotingsbarometer juli 2010
Kern van de zaak
De begrotingsbarometer geeft actuele informatie over het financiële beeld van 2010.
Bewust is het meerjarenperspectief (tot en met 2014) in deze barometer niet weergegeven,
omdat er nog aan de primitieve begroting 2011 wordt gewerkt. De begroting 2011 en
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verder komt na het reces uitgebreid in directie en college aan bod.
In de barometer wordt ook kort ingegaan op ontwikkelingen die mogelijk financiële gevolgen
hebben.
Het college besluit
De begrotingsbarometer juli 2010 voor kennisgeving aan te nemen.

6
6a

B
8
10.36616
STO

brief

9
10.34701
STB

10

Gemeente Hoorn

Stuurgroep Projecten
Agenda 7 augustus en verslag 28 juni 2010
Akkoord.
Burgemeester Van Veldhuizen wordt bijgepraat over ’t Zevenhuis.

Bespreeklijst
Onderwerp
Aanvraag projectbesluit voor realiseren 8 appartementen op het perceel Westerdijk 13-17
Kern van de zaak
Het betreft hier een project van IntermarisHoeksteen. Het project is al opgenomen in het
nieuwe Bestemmingsplan Binnenstad. Het project wijkt vwb de omvang echter af van het in
het bestemmingsplan aangegeven bouwvlak. Gevraagd wordt dit te herstelling dmv een
projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro. De onderbouwing van het projectbesluit gaat
hierbij.
Door enkele bewoners van het Achterom is bezwaar aangetekend tegen de op 10 december
2009 verleende bouwvergunning en beroep aangetekend tegen de inpassing van het project
in het op 8 september 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan
Binnenstad. Het is van belang dat die bewoners worden geïnformeerd over de procedure van
het projectbesluit.
De op 10 december 2009 verleende bouwvergunning is overigens reeds bij uw besluit van
11 mei 2010 herroepen.
Het college besluit
Akkoord te gaan met de inhoud van het concept van het "Projectbesluit Hoorn-Westerdijk
13-17 (Vogelpoel);
De procedure mbt betrekking tot het projectbesluit als bedoeld in de artikelen 3.10 e.v. van
de Wro te starten;
Bezwaarindieners alsmede hun advocaat omtrent de procedure te informeren.
Onderwerp
Wijkbezoeken college
Kern van de zaak
In april 2010 heeft u een besluit genomen over verschillende manieren waarop u met
partijen in de wijken, stad, regio en provincie zal kennismaken. In navolging op dat besluit
treft u hierbij een voorstel met betrekking tot wijkbezoeken van het college met als doel:
- wederzijdse kennismaking met de Hoornse wijken en de bewoners
- beeldvorming van wat er leeft in de wijken.
Geadviseerde beslissing
In te stemmen met de voorgestelde aanpak en organisatie voor bezoeken van het college
aan de Hoornse wijken, met dien verstande dat het college binnen 6 maanden elke wijk wil
bezoeken, of via het gesprek ter voorbereiding van het wijkplan of als dit te lang op zich laat
wachten via een kennismakingsgesprek.
Onderwerp
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10.37731

Krediet t.b.v. werkzaamheden (aanpassingen en onderhoud) schoolgebouwen aan de
Marketentster
Kern van de zaak
WEL
Komend schooljaar vindt een wijziging plaats in het gebruik van de twee schoolgebouwen
aan de Marketentster. Daartoe vinden werkzaamheden plaats (aanpassingen en onderhoud).
Eerder is besloten om deze werkzaamheden aan te besteden en te laten uitvoeren
vooruitlopende op de beschikbaarstelling van een krediet door de raad. Inmiddels is duidelijk
wat de financiële consequenties zijn en kan alsnog een kredietvoorstel aan de raad worden
voorgelegd. Naast de kosten, die zijn berekend op € 270.000,--, is een financiële bijdrage
overeengekomen met de twee besturen van de scholen die een gebouw(deel) verlaten. De
gezamenlijke bijdrage betreft een bedrag van ongeveer € 170.000,--. Dit betekent dat een
bedrag van ruim € 100.000,-- voor rekening blijft van de gemeente. De kostenberekening
treft u aan bij dit voorstel. Hiermee wordt binnen het door het college genoemde maximale
bedrag van € 125.000,-- gebleven.
Het college besluit
raadsvoorstel De bijdrage van Stichting Penta, voor het overdragen van het gebouw Marketentster 1/2
aan de gemeente, te bepalen op € 118.323,--. Dit bedrag bij stichting Penta in rekening te
brengen.
De procedure op te starten om te komen tot eigendomsoverdracht van het gebouw
Marketentster 1/2 aan de gemeente.
De bijdrage van de Aloysiusstichting, voor het overdragen van een gedeelte van het gebouw
Marketentster 4/5 aan de gemeente, te bepalen op € 51.167,--. Dit bedrag bij de
Aloysiusstichting in rekening te brengen.
De gemeenteraad voor te stellen t.b.v. aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden in de
twee schoolgebouwen aan de Marketentster in Risdam-Zuid een krediet beschikbaar te
stellen van € 270.000,--, conform raadsvoorstel en conceptraadsbesluit. De kapitaallasten
van het gedeelte van het krediet dat niet wordt gedekt door de eerder genoemde bijdragen,
zijnde ruim € 100.000,--, bedragen € 8.543,-- (20 jr/3,5%) en worden ten laste gebracht
van het begrotingsresultaat.
De gemeenteraad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te
stellen.
11
10.36667
WEL

raadsbrief
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Onderwerp
Doordecentralisatie huisvestingsgelden VO
Kern van de zaak
Begin dit jaar hebben het college en de gemeenteraad ingestemd met een
principeovereenkomst over doordecentralisatie van huisvestingsgelden aan de
schoolbesturen voor voortgezet onderwijs (VO). Samen met de schoolbesturen moet de
principeovereenkomst verder worden uitgewerkt. Een werkgroep met vertegenwoordigers
van de schoolbesturen en de gemeente bereidt dit voor. Hiervoor blijkt meer tijd nodig dan
gedacht. Daarom is het wenselijk de raad tussentijds, via een brief, te informeren.
De VNG en de VO-raad willen gemeenten en VO-scholen aanmoedigen de mogelijkheden
van doordecentralisatie serieus te verkennen. Het servicecentrum scholenbouw (SCS) is
gevraagd ondersteuning te verrichten. Dit kan door kosteloos deel te nemen aan een pilot.
Wij stellen voor de gemeente Hoorn hiervoor aan te melden. Ook de twee scholen voor VO
nemen hieraan deel.
Het college besluit
De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken betreffende de uitwerking van de
principeovereenkomst over doordecentralisatie huisvestingsgelden voortgezet onderwijs, per
aangepaste brief.
Deel te nemen aan de pilot doordecentralisatie huisvestingsgelden VO van het
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servicecentrum scholenbouw.
Wethouders Westenberg en Louwman als vertegenwoordiging uit het college aan te wijzen,
die op bestuurlijk niveau overleg gaan voeren met de schoolbesturen.
14
10.37453
VVH

brief

Onderwerp
Brief ontheffing winkeltijdenwet Avondwinkel
Kern van de zaak
Er is op 13 juli jl. een brief uitgegaan naar de eigenaar van de Avondwinkel. Het ging om
een afwijzing van een aanvraag voor ontheffing van de winkeltijdenwet. In deze brief
stonden onduidelijkheden, hierbij treft u een aangepaste brief.
Het college besluit
De aangepaste brief voor de Avondwinkel te verzenden en daarmee de eerder verzonden
brief in te trekken.

Onderwerp
Voucherregeling Bewijs van Goede Dienst
Kern van de zaak
STO
Veel gemeenten zijn bezig om hun dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Het
ministerie van EZ heeft een instrument ontwikkeld om de kwaliteit te meten en tot
verbetering te komen. Uiteindelijk kan dit worden beloond met een soort certificaat, een
zogenaamd Bewijs van Goede Dienst. Om een en ander te stimuleren is een voucherregeling
in het leven geroepen (max. €15.000 subsidie, 50% cofinanciering gemeente, verplicht in te
zetten voor diensten van derden). De vraag is of we hier gebruik van willen maken. Daar de
discussie over de ambities en prioriteiten van EZ nog moet worden gevoerd is op dit
moment niet te zeggen of genoemd instrument interessant is voor Hoorn. Derhalve hier
(vooralsnog) geen gebruik van maken.
Het college besluit
collegebesluit Geen gebruik te maken van het instrument Bewijs van Goede Dienst
en de voucherregeling aangezien het college besluit dat Hoorn dit zelf gaat doen.
Het college hoort graag van de ambtelijke organisatie wanneer een voorstel daartoe kan
worden tegemoet gezien.
15
10.35489

C
16a

AC/STO
16b

AC/WEL

Artikel 43 vragen
Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer over IntermarisHoeksteen; achterwege blijven renovatieactiviteiten
te koop aangeboden woningen
Het college besluit
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.
Onderwerp
Vragen fractie GroenLinks m.bt. mogelijke beëindiging huur twee BSO-locaties per 2011
Het college besluit
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

D
17a

Vaste afsluitende onderwerpen
Voorbereiding commissie en raadsvergadering
n.v.t.

17b

Actuele persinformatie

Gemeente Hoorn
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Geen punten.

E
18a

Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten

18b

Uitnodiging Provincie Noord-Holland, kennismakingsbijeenkomst met GS op 7 september
2010,
19.30 tot 22.30 uur
Secretaris Mencke zal deze bijeenkomst in ieder geval bijwonen en verder elk collegelid dat
in de gelegenheid is (m.a.w. niet bij de raadsbrede commissievergadering nodig is).
Agenderen voor college op 31 augustus a.s.

18c

Uitnodiging Filmhuis voor bezoek aan filmzaal (presentatie en gedachtewisseling over rol die
FHH komende jaren kan spelen in Hoorn)
Tijdens het gesprek van de collegeleden Tonnaer en Westenberg in het kader van de
ombuigingen op 24 augustus a.s. wordt hier aandacht aan besteed.

wethouder Ruppert
Op 14 augustus a.s. prijsuitreiking van de Hoornse zes.
wethouder Pijl
Ontvangt 11 augustus een aantal lopers van de anti-drugsmarathon (ex-verslaafden).
secretaris Mencke
Zaterdagactie met IntermarisHoeksteen voorbereiden. Het verslag van het vorige overleg
hierbij betrekken. Agenderen voor 23 augustus a.s.
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