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B&W-vergadering d.d. 20 juli 2010
Corsa.reg.nr.
Aanwezig

- nr. 29

: 10.35804
: locoburgemeester de heer A.S. Ruppert
wethouder de heer R. Tonnaer
locosecretaris de heer J.P. Entius MCDm

Besluitenlijst College

Afwezig : burgemeester dhr. dr. G.O. van Veldhuizen
wethouder de heer drs. R.J. Louwman
wethouder de heer M. Pijl
wethouder de heer P.M. Westenberg

A
1

Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid
Er zijn deze week geen bezwaarschriften ontvangen.

2

Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 13 juli 2010
Akkoord en conform vastgesteld.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 20 juli 2010
Akkoord en conform vastgesteld.

4

Regioaangelegenheden
Locoburgemeester Ruppert doet verslag van zijn bezoek aan muziekfestijn in Stede Broec.

Bespreken in aanwezigheid secretaris en burgemeester.
5

Financiën
Geen opmerkingen.

6

Stuurgroep
Geen opmerkingen.

B
7
10.23978

WB

Gemeente Hoorn

Bespreeklijst
Onderwerp
Beleid Wmo individuele voorzieningen aanpassen op acht bakens van het Nieuwe Welzijn en
deze als criteria te gebruiken voor verdere beleidsvorming en aanbestedingen.
Kern van de zaak
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is een participatiewet en maakt het
mogelijk dat iedereen kan meedoen en dat alle burgers, ook met een beperking, optimaal
kunnen participeren in de samenleving. Het compensatiebeginsel is een belangrijk onderdeel
binnen de Wmo. Dit regelt de ondersteuning van burgers bij het voeren van een huishouden,
het zich in en om de woning verplaatsen, het zich lokaal verplaatsen en kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk verkeer.
Om de Wmo vernieuwend en in de volle breedte uit te voeren hebben de MO-groep, de VNG
en het ministerie van VWS gezamenlijk het nationale programma ''Welzijn nieuwe stijl''
opgezet. De doelstelling van het programma is om handvatten en kaders te bieden aan
gemeenten en welzijnsinstellingen, zodat zij de doorontwikkeling naar een brede Wmo
kunnen realiseren.
Welzijn Nieuwe stijl kent acht bakens. Deze geven ondermeer richting aan de
welzijnsinstellingen, maar kunnen ook richtinggevend zijn voor zorgaanbieders en zijn
daarom voor gemeenten belangrijk voor hun rol als opdrachtgever. In het voorliggende
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voorstel wordt u geadviseerd om deze acht bakens als uitgangspunt te gaan gebruiken voor
verdere beleidsontwikkeling met betrekking tot de relatie tussen gemeente als
opdrachtgever en de zorgaanbieder als opdrachtnemer en voorwaarden voor het aangaan
van nieuwe relaties.
Het college besluit:
collegebesluit Kennis te nemen van dit voorstel.
In te stemmen om het beleid Wmo individuele voorzieningen aan te passen op basis van de
acht bakens van het Nieuwe Welzijn en deze te gebruiken voor verdere beleidsvorming met
betrekking tot de relatie tussen gemeente als opdrachtgever en de zorgaanbieder als
opdrachtnemer en voorwaarden voor het aangaan van nieuwe relaties.
Onderwerp
Verbetering arbeidstoeleiding van leerlingen in het (V)SO
Kern van de zaak
WEL
De rijksoverheid heeft in 2006 eenmalig een budget beschikbaar gesteld aan alle gemeenten
met een (V)SO-voorziening in het onderwijs. Doel van deze gelden is het treffen van
praktijkvoorzieningen ter verbetering van de arbeidstoeleiding van leerlingen in het (V)SO.
Daartoe is voor elke leerling (V)SO-ZMOK € 1000 en voor elke leerling (V)SO-ZMLK € 1140
aan het Gemeentefonds toegevoegd. Deze regeling is van toepassing op de scholen de
Spinaker en de Eenhoorn. De Spinaker komt in aanmerking voor een bedrag van € 61.000
(61 leerlingen (V)SO-ZMOK x € 1000) en de Eenhoorn voor een bedrag van € 150.480 (132
leerlingen (V)SO-ZMLK x € 1140). Om deze bedragen beschikbaar te kunnen stellen is de
Verordening materiële financiële gelijkstelling aangepast. Geadviseerd wordt om de raad
voor te stellen aan de Spinaker € 61.000 en aan de Eenhoorn € 150.480 beschikbaar te
stellen en deze bedragen ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Het college besluit:
raadsvoorstel De raad voor te stellen om aan de Spinaker € 61.000 en aan de Eenhoorn € 150.480
beschikbaar te stellen voor het treffen van praktijkvoorzieningen voor verbetering van de
arbeidstoeleiding van leerlingen in het (V)SO.
Het totaalbedrag van € 211.480 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
De raad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
8
10.27767

9
10.34857
SO
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Onderwerp
Jaarverslag 2009, Regionale Klachtencommissie woningtoewijzing Westfriesland
Kern van de zaak
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Regionale Klachtencommissie Westfriesland. Het
aantal klachten is in 2009 gestegen naar 31 (in 2008: 13). Twee klachten zijn ingetrokken
voordat behandeling plaatsvond, 15 klachten zijn ontvankelijk, maar ongegrond verklaard,
10 klachten waren gegrond en 3 klachten zijn aangehouden voor nadere advisering. Voor de
drie laatste gevallen is alsnog een urgentie toegekend. 1 klacht was niet-ontvankelijk in
verband met een flinke termijnoverschrijding en het ontbreken van stukken. Van de klachten
die gegrond zijn verklaard, ging het in één geval om een gedwongen verkoop van een
woning die door de Urgentiecommissie niet als zodanig was aangemerkt. In 9 gevallen was
de Klachtencommissie van oordeel dat alsnog urgentie verstrekt moest worden. Het ging
hierbij om gevallen waarvan de medische gegevens niet eerder bekend waren, om medische
aspecten en nader uitgevoerd onderzoek die aanleiding gaven tot het alsnog verstrekken van
urgentie. Het aantal bestede uren is t.o.v. 2008 vermeerderd van 259 naar 305 uur. Per
klacht is een afname te constateren van 20 naar 10 uur. Een oorzaak hiervan is o.a. de
realisatie van een meer efficiënte wijze van de uitvoering van het secretariaat. Naar
verwachting zal het aantal bestede uren per klacht in 2010 gelijk blijven aan 2009.
Het college besluit:
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besluit

Het jaarverslag 2009 van de Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland
voor kennisgeving aan te nemen.
In het kader van de verslaglegging richting de regio, het verslag voor kennisgeving aan te
bieden aan de VVRE.

Onderwerp
Vergoeding inbraakschade OBS Het Ooievaarsnest
Kern van de zaak
WEL
Op 21 november 2009 heeft er bij het OBS Het Ooievaarsnest een inbraak plaatsgevonden.
Naast schade aan vloer en onderwijsmateriaal is er een digitaal schoolbord inclusief
toebehoren ontvreemd. De totale schade bedraagt ca. € 7.000,= De inbraakschade valt
onder de eigen verantwoordelijkheid van de school omdat het hek niet was afgesloten ten
tijde van de inbraak. Er zijn 2 mogelijke oplossingen, nl.:
OBS Het Ooievaarsnest is zelf verantwoordelijk derhalve geen vergoeding van de schade.
Er wordt gekozen voor een 50/50 regeling, d.w.z. 50% voor het schoolbestuur, Stichting
Talent, en 50% ten laste van het schadebudget van het openbaar primair onderwijs.
Het college besluit:
collegebesluit Akkoord te gaan met de 50/50 regeling.
11
10.33435
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Onderwerp
Bouwen in afwijking van vergunning
Kern van de zaak
Door een toezichthouder van het Bureau Vergunningen en Bouwtoezicht is geconstateerd
dat op het perceel Gouw 18 te Hoorn is gebouwd in strijd met de verleende bouwvergunning. De gebruikte materialen voor de achtergevel zijn andere materialen dan waarvoor
de bouwvergunning is verleend. De welstandscommissie heeft op 23 september 2009 een
negatief advies gegeven. De commissie heeft geconstateerd dat de aanbouw aan de
achterzijde met een geheel ander materiaalgebruik heeft plaatsgevonden dan volgens het
vergunde bouwplan. Dit voldoet niet aan de welstandscriteria voor het beschermde
stadsgezicht. De aanbouw voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand. De aanbouw is
vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar en niet bereikbaar voor anderen dan de overtreder.
Het college besluit:
Handhavend op te treden tegen de in strijd met de verleende bouwvergunning gebouwde
aanbouw op het perceel Gouw 18 te Hoorn.
De eigenaar per (aan te passen) brief te informeren over dit besluit.

Artikel 43 vragen
Onderwerp
Beantwoording art.43 vragen Hoornse Senioren Partij
Kern van de zaak
De Hoornse Senioren Partij heeft vragen o.g.v. art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad
gesteld over klanttevredenheidsonderzoek WMO.
Het college besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen van de Hoornse Senioren
Partij o.g.v. art. 43 Reglement van Orde van de Gemeenteraad 2006.

Vaste afsluitende onderwerpen
Voorbereiding commissie en raadsvergadering
Geen opmerkingen.
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14b

Actuele persinformatie
Besluit m.b.t. vervanging dak sporthal De Opgang komt in aanmerking voor actuele
persinformatie, alsmede besluiten m.b.t. komst van De Etalage en voorrangsregeling
Keern/Geldelozeweg (moment uitvoering).

E
15a

Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten
Akkoord met inachtneming van een aanvulling.

15b

Vooraankondiging kennismakingsbijeenkomst colleges van BW en GS op 7 september a.s.
Voor kennisgeving aangenomen.

15c

Locoburgemeester Ruppert:
Deelt mee, dat de timmerfabriek van Scholtens gaat sluiten.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 27 juli 2010
College van burgemeester en wethouders
de secretaris

Gemeente Hoorn

de burgemeester
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