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Besluitenlijst College

Afwezig : Geen afwezigen

Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid
(WWB186115/183358/173256/177084/175643) (WMO184432/184168)
Het college besluit akkoord te gaan met voorgestelde beslissingen.

2

Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 16 november 2010
Akkoord met inachtneming van een tweetal toevoegingen.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 23 november 2010
Akkoord en conform vastgesteld.

4
4a

Regioaangelegenheden
Agenda portefeuillehoudersoverleg ABZ 24 november 2010
Voor kennisgeving aangenomen.
Akkoord met beantwoording vragen over notitie stemmenverhouding.

4b

Agenda portefeuillehoudersoverleg VVRE 9 december 2010
Voor kennisgeving aangenomen.

4c
10.57485
WEL

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Toelichting en advies AB-stukken GGD Hollands-Noorden vergadering 29 november 2010
Kern van de zaak
Het algemeen bestuur van de GGD Hollands-Noorden vergadert op 29 november 2010.
Bijgaand de adviezen en een toelichting aan het college m.b.t. de agenda en besluitvorming.
Het college besluit:
Geen standpunt in te nemen ten aanzien van mondelinge agendapunten, mondelinge
agendapunten enkel ter kennisgeving aannemen.
In te stemmen met het vaststellen van het verslag d.d. 27 september 2010 (pt. 2).
In te stemmen met de besluitenlijsten van 15 september en 20 oktober, het verslag van de
themadag Dagelijks Bestuur van 10 september en het verslag van de themadag Algemeen
Bestuur van 27 september (pt. 3).
Kennis te nemen van de halfjaarcijfers en van de opmerkingen hieromtrent in de memo
(pt. 5).
Niet in te stemmen met de format Verantwoording Jeugdgezondheidszorg 0-19 omdat dit
niet overeenkomt met de ASV Hoorn (pt. 6).
Vooralsnog kennis te nemen van de nota uitwerking bezuinigingsvoorstellen en deze nader
ambtelijk inhoudelijk en financieel laten bekijken voordat deze aan de gemeenteraden wordt
voorgelegd (pt 7).
In te stemmen met het vergaderschema van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
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van de GGD Hollands Noorden voor 2011 (pt 8).
Brief over benchmark bij de stukken te voegen.
4d
Onderwerp
Wethouder Ruppert:
College kan zich vinden in bijgestelde plannen winkelcentrum Streekhof. Brief opstellen aan
StedeBroec met afschrift aan VVRE en Provincie.
Wethouder Westenberg:
Hoornse standpunt t.a.v. RUD meegedeeld aan AB Milieudienst.
Doet verslag van bijeenkomst VNhG over burgerparticipatie.
Naar proeftuin Medemblik geweest samen met wethouder Louwman.
Wethouder Pijl:
Doet verslag van gesprek met gedeputeerde Meerhof over taken welzijn en sport.
Secretaris:
Overleg met Enkhuizen gehad over samenwerking op gebied van WOZ en ICT.
5
5a
10.57081

Financiën
Onderwerp
Collegeuitvoeringsprogramma 2010-2014 (CUP)
Kern van de zaak
DIR
Op 19 oktober jl. heeft u de werkversie van het Collegeuitvoeringsprogramma 2010-2014
vastgesteld en ter kennisneming aan de raad gestuurd, zodat de raadsleden deze konden
raadplegen bij hun voorbereiding van de begrotingsbehandeling en het ombuigingsvoorstel.
De begroting 2011 is vastgesteld en het ombuigingsvoorstel is aangenomen. Het is nu tijd
om het CUP definitief vast te stellen en te publiceren.
Er zijn een klein aantal aanvullingen/wijzigingen in de tekst aangebracht, die hierachter nader
zijn aangegeven. Voor de rest is de definitieve versie gelijk aan de werkversie.
Na vaststelling wordt de definitieve versie gedrukt en voorzien van een kaft en binding
overeenkomstig het Coalitieakkoord; in een oplaag van 350 ex. zodat het breed intern en
extern verspreid kan worden, naast de publicatie op intranet en website.
Het college besluit:
besluit + brief Vast te stellen het Collegeuitvoeringsprogramma 2010-2014.
De directie op te dragen dit door te (doen) vertalen in de afdelingsplannen, te sturen op de
uitvoering ervan, het in te brengen in de planning&controlcyclus: begrotingen, Kadernota’s,
jaarrekeningen en daartoe het programma breed te verspreiden in de organisatie en te
plaatsen op intranet.
Het programma ter kennisneming aan te bieden aan de raadsleden en te plaatsen op de
website.
6

7
10.50609
VVH
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Stuurgroep
De stuurgroepvergadering van 22 november 2010 is niet doorgegaan.

Onderwerp
Intrekken dwangsombeschikking terras restaurant Jiorgos
Kern van de zaak
Op 16 juni 2010 is aan de eigenaar van restaurant Jiorgos een dwangsombeschikking
opgelegd wegens het in stand hebben van een bouwwerk (overdekt terras) zonder vereiste
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brief

bouwvergunning. Daarnaast voldoet het terras niet aan het Terrassenbeleid van 1997.
Tegen de dwangsombeschikking heeft de eigenaar bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van
een gesprek met de eigenaar is vast komen te staan dat handhavend optreden met een
begunstigingstermijn van (slechts) zes weken is onredelijk geweest. Mede gezien het feit dat
er een nieuw terrassenbeleid in ontwikkeling is, is het wenselijk de dwangsombeschikking in
te trekken en het terras vooralsnog te gedogen. Wanneer het nieuwe terrassenbeleid is
vastgesteld zal deze zaak opnieuw beoordeeld worden. Als dan alsnog wordt besloten om
handhavend op te treden is het uitgangspunt om de eigenaar een redelijke termijn te geven
om zijn bedrijfsvoering aan te passen.
Het college besluit:
De dwangsombeschikking in te trekken en een tijdelijke gedoogbeschikking af te geven aan
de eigenaar van restaurant Jiorgos. Wanneer het nieuwe terrassenbeleid is vastgesteld zal
het terras opnieuw beoordeeld worden en een nieuw besluit worden genomen.
Wethouder Tonnaer laat aantekenen, dat hij het niet eens is met dit besluit.

Onderwerp
Nieuwe Algemene subsidieverordening
Kern van de zaak
WEL
De gemeenteraad heeft met ingang van 2006 een Algemene subsidieverordening
vastgesteld. Daarbij heeft het college van b en w toegezegd in de loop van de tijd de
ervaringen met deze ASV te evalueren. Deze evaluatie heeft totaal 28 aanbevelingen
opgeleverd, zowel wat betreft de inhoud van de ASV als het subsidieproces. Op basis van
deze aanbevelingen kan worden vastgesteld dat de ASV aan vernieuwing toe is. Daarnaast
bestaat in de samenleving de wens tot deregulering om daarmee de administratieve lasten
te verminderen en voorts om regelgeving transparanter te maken. Daarom heeft de VNG een
nieuwe model subsidieverordening opgesteld. Een belangrijk aspect in deze
modelverordening is de vereenvoudiging van de verantwoording van subsidies. Daarom is
als uitgangspunt genomen dat er sprake is van vertrouwen jegens de subsidieontvanger,
zonder daarbij eventuele risico’s uit het oog te verliezen. Dit betekent dat bij
subsidieaanvragen voor activiteiten met een laag risico er geen sprake meer is van
verantwoording. Bij zeer hoge subsidiebedragen daarentegen worden de eisen aangescherpt.
Kortom het nieuwe kader biedt de mogelijkheid om meer maatwerk te leveren. Op basis van
deze modelverordening, de aanbevelingen uit het evaluatierapport en de dagelijkse praktijk
m.b.t. subsidieverlening- en vaststelling is een nieuwe ASV + deelverordening opgesteld.
Daarbij is circa 90% van de aanbevelingen uit het evaluatierapport overgenomen.
Het college besluit:
raadsvoorstel In te stemmen met de nieuwe ASV met bijbehorende deelverordening.
Deze verordeningen ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Aan de subsidieverordening wordt toegevoegd de instelling van subsidieplafonds voor de
verschillende categorieën, vast te stellen door de gemeenteraad.
De raad voor te stellen om de ASV gemeente Hoorn 2006 in te trekken.
De bij de ASV gemeente Hoorn 2006 behorende beleidsregels m.i.v. 1 januari 2011 in te
trekken.
Met uitzondering van beleidsregels jeugdsportsubsidie: in te trekken per 1 januari 2012.
8a
10.52266

8b
10.57439
AC

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Risicoscans voor subsidierelaties
Kern van de zaak
De nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) die aan u is voorgelegd via collegevoorstel
10.52266 bevat een vereenvoudiging van de verantwoordingsplicht voor subsidies. Als
uitgangspunt geldt dat er sprake is van vertrouwen van de subsidieontvanger, zonder daarbij
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eventuele risico’s uit het oog te verliezen. De gemeente wil beter op de hoogte zijn van deze
risico’s en heeft daarom in de nieuwe ASV een bepaling opgenomen over een risicoscan
voor subsidies vanaf € 100.000. Op basis van deze risicoscan wordt het mogelijk meer of
minder eisen te stellen aan verantwoording en toezicht. Dit beperkt de administratieve
lasten waar het kan en vergroot de betrokkenheid en invloed van de gemeente waar dat op
basis van de risico’s noodzakelijk is.
In dit collegevoorstel wordt een plan van aanpak beschreven voor het uitvoeren van
risicoscans bij subsidierelaties.
Het college besluit:
In te stemmen met het plan van aanpak.

Onderwerp
Camerabeveiliging Regionaal historisch Centrum WF (RHC)
Kern van de zaak
MB
Het gebouw van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) is sinds de bouw een doelwit voor
vandalen en inbrekers. Naast de emotionele consequenties is de financiële schade niet
acceptabel te noemen. Maatregelen die tot op heden zijn getroffen hebben beperkte ofwel
tijdelijke invloed gehad. Er ligt nu een plan voor camerabeveiliging van het gebouw en de
directe omgeving daarvan dat een betere beveiliging zal betekenen en een einde kan maken
aan de vernielingen.
Het college besluit:
collegebesluit Het voorstel aan te houden in afwachting van nadere informatie op de vragen die op
16 november zijn gesteld.
9
10.53703

10
10.56028
AC

11
10.56096
VVH

12
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Onderwerp
Evaluatie aanbestedingen MFA B&O en de Brandweerkazerne Oude Veiling
Kern van de zaak
Voor zowel de aanbesteding MFA als de Brandweerkazerne Oude Veiling zijn twee offerteenveloppen op het gemeentehuis in ontvangst genomen. Bij beide aanbestedingen lagen de
beste aanbiedingen ruim onder de raming en binnen het beschikbare budget en voldeden zij
aan het gestelde kwaliteitsniveau van de gemeente. Daarmee is het aanbestedingsresultaat
succesvol te noemen. Toch heeft het beperkte aantal inschrijvingen op beide
aanbestedingen aanleiding gegeven om de inkoopprocedures te evalueren.
Het college besluit:
Kennis te nemen van de evaluatie en de aanbevelingen om in de toekomst beter te kunnen
aanbesteden.
De aanbevelingen worden actief gecommuniceerd in de organisatie en ter kennis gebracht
van het overleg met het bedrijfsleven inzake aanbesteding (actie burgemeester).
Onderwerp
Hoornse Stadspanel: Hoornse Kermis
Kern van de zaak
Om inzicht te krijgen in hoeverre inwoners van Hoorn tevreden zijn over de Hoornse kermis,
is aan I&O Research opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder de leden van
het Stadspanel Hoorn.
De Hoornse kermis krijgt van de bezoekers een rapportcijfer van 7,6!
Het college besluit:
De uitkomsten van het Hoornse Stadspanel voor kennisgeving aannemen en akkoord gaan
met het persbericht. Alinea over veiligheid aanpassen.
Onderwerp
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10.54837
VVH

13
10.55168
VVH
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Handhaving uitvoeringsprogramma 2010-2011
Kern van de zaak
Voor 2010-2011 is een nieuw Uitvoeringsprogramma Handhaving voor Hoorn opgesteld.
Het plan geeft een opsomming van handhavingstaken met prioriteiten en projecten die in
2010-2011 worden uitgevoerd door de afdeling VVH en de Milieudienst Westfriesland.
Hierbij is het coalitie akkoord betrokken. In het programma komt tevens de intensivering van
het toezicht in de openbare ruimte aan de orde.
Tevens is een brief van de ministeries VWS en BZK bijgevoegd over voortzetting van de
pilot toezicht Drank- en Horecawet in 2011. De ministeries willen de pilot voortzetten maar
zonder rijksfinanciering. Dit betekent dat we in 2011 geen € 150.000 ontvangen. De
ministeries verzoeken uw college kenbaar te maken of de pilot in West-Friesland wordt
verlengd.
Het college besluit:
In te stemmen met:
beslispunten 1 en 2: het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2010-2011 en de matrix met
de toezichttaken en de prioriteiten;
beslispunt 3: conform het ombuigingsvoorstel Deregulering Vergunningstelsel een eerste
verkenning te doen welke toezichttaken uit de matrix geschrapt kunnen worden;
beslispunt 4a: in te stemmen met het voorstel om de ongeveer 25-30 procent intensivering
van het toezicht in de openbare ruimte invulling te geven binnen de huidige formatie van
bureau Stadstoezicht;
beslispunt 4b: de intensivering met ongeveer 25-30 procent plaatsvindt op het terugdringen
van de ergernissen en de overlast in de wijken waarbij de handhavingdoelen uit de matrix
leidend zijn;
beslispunt 5: na 1 jaar de resultaten van de intensivering van het extra toezicht te
evalueren;
beslispunt 6: voorstel de pilot toezicht DHw in 2011 voor te zetten en de gemeente
Enkhuizen uit te nodigen toezichtcapaciteit bij Bureau Stadstoezicht in te kopen vanwege
het wegvallen van de financiële bijdrage van het Rijk.
De ministeries VWS en BZK te informeren over de voortzetting van de pilot toezicht DHw in
2011 in West-Friesland.
Een passage toevoegen over het onderwerp cameratoezicht.
Onderwerp
Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers
Kern van de zaak
Voor u ligt het handhavingbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers van de gemeente
Hoorn. Het beleid richt zich op de Drank- en Horecawet, de Drank- en horecaverordening,
Algemene plaatselijke verordening, Wet op de Kansspelen, Wet Milieubeheer, Woningwet,
Wet op de Ruimtelijke Ordening, etc.
Met dit beleid beogen wij overzicht te geven van de diverse wet- en regelgeving die van
toepassing is op bedrijven/verenigingen die alcohol verkopen en bedrijven waar dat expliciet
verboden is (benzinestations). Het beleid is opgebouwd uit een algemeen deel, een toezichten handhavingarrangement en handhavingmatrix. Het algemeen deel richt zich met name op
het juridische kader en de in te zetten instrumenten. Benadrukt is dat de bestuursrechtelijke
instrumenten primair worden ingezet. Het toezichtarrangement richt zich m.n. op prioriteiten
uit de Drank en Horecawet. Het handhavingarrangement geeft duidelijkheid over welke
sanctie wordt toegepast ingeval van een overtreding. In de handhavingmatrix is per wet de
werkwijze aangegeven. Deze beleidsregel en onderliggende documenten vervangen de
beleidsregel die op 3 maart 2009 (kenmerk 09.07759) door uw college is vastgesteld. Deze
is alleen van toepassing op de Drank- en Horecawet en Drank- en horecaverordening.
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Het college besluit:
collegebesluit Akkoord te gaan met:
a. het handhavingbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers inclusief het toezicht- en
handhavinginstrument en de handhavingmatrix.
Dit komt erop neer dat u akkoord gaat met de:
toezichtprioriteiten zoals uitgewerkt in het toezichtarrangement;
keuze dat de inzet op sommige taken, genoemd in het toezichtarrangement, laag is en niet
alle taken (tegelijk) kunnen worden uitgevoerd;
b. bekendmaking van het handhavingbeleid en onderliggende documenten.
Communicatie in overleg met de burgemeester.
14
10.55812
WEL

brief

15
10.56695
WEL

brief

16
10.57062
WEL

brief
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Onderwerp
Uitbreiding onderwijsleerpakket De Zonnewijzer
Kern van de zaak
Stichting Talent heeft een aanvraag ingediend om financiële middelen beschikbaar te stellen
voor uitbreiding onderwijsleerpakket bij De Zonnewijzer. Dit i.v.m. de groei van het aantal
leerlingen op deze school. Op grond van de Verordening huisvesting onderwijs gemeente
Hoorn en gezien de groei van het aantal leerlingen heeft deze school hier recht op. De
kosten zijn zowel onuitstelbaar als onontkoombaar. Daarom wordt voorgesteld een
incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 6.600 te dekken uit de post incidenteel
onvoorzien.
Het college besluit:
Instemmen met vergoeding aanschaf eerste inrichting OLP voor de 14e groep van
De Zonnewijzer.
Hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 6.600,--, te dekken uit de post
incidenteel onvoorzien.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Onderwerp
Brief overleg leefbaarheid over pilot huisbezoeken Risdam-Noord
Kern van de zaak
Op 20 september heeft het overleg leefbaarheid Risdam-Noord een brief gestuurd over het
collegebesluit om niet in te stemmen met de pilot huisbezoeken eenzaamheid in deze wijk.
Het overleg leefbaarheid vraagt het college om haar beslissing te heroverwegen. Bij dit
voorstel vindt u de beantwoording van de brief. Hierin wordt uitgelegd hoe het college tot
haar beslissing is gekomen en waarom het college het voorstel niet opnieuw zal overwegen.
Voorgesteld wordt om de beantwoording te sturen aan het overleg leefbaarheid.
Het college besluit:
Kennis te nemen van de inhoud van de brief van het overleg leefbaarheid Risdam-Noord
(10.46931).
De brief van het overleg leefbaarheid Risdam-Noord te beantwoorden middels bijgevoegde
brief (10.56556) met inachtneming van een aanpassing.
Onderwerp
Brief Raadsfractie Socialistische Partij Hoorn
Kern van de zaak
De raadsfractie van de SP vraagt wethouder P.M. Westenberg per brief (zie bijlage) of hij in
navolging van de negen grootste gemeenten van Nederland voornemens is om te
protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur door het Rijk.
Het college besluit:
De brief van de raadsfractie van de SP schriftelijk te beantwoorden en de gehele raad
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hiervan een afschrift te sturen. Brief wordt aangepast.

C
17a
10.57450
AC/STO
17b
10.57060
AC/MDWF
17c
10.57748
AC/VVH

Artikel 43-vragen
Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer inzake vestiging fietsenwinkel in pand Lageweg 18a
Het college besluit:
De beantwoording tegemoet te zien.
Onderwerp
Vragen fractie CDA over klimaatbeleid zonnepalen
Het college besluit:
De beantwoording tegemoet te zien.
Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer betreffende Hoornse kermis
Het college besluit:
De beantwoording tegemoet te zien.

D
18a

Vaste afsluitende onderwerpen
Voorbereiding commissie en raadsvergadering
De extra commissievergadering van hedenavond wordt voorbesproken.

18b

Actuele persinformatie
CUP, stadspanel kermis en stimuleringssubsidie Dubbele Buurt komen in aanmerking.

E
19a

Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten
Voor kennisgeving aangenomen.
De burgemeester zal de uitnodiging voor de waterconferentie in Malakka in het Presidium
aan de orde stellen met daarbij de mening van het college.

19b

Vooroverleg lunchoverleg college Heerhugowaard
Uitnodigingsbrief d.d. 17 november 2010 voor het overleg van hedenmiddag wordt
doorgesproken. Eventueel nog toevoegen: onderwerp cameratoezicht.

19c
Onderwerp
Wethouder Ruppert:
Kondigt bezoek groep Amerikanen aan (Hoorn Events). Collegeleden worden uitgenodigd als
tafelgenoten.
Afgelopen weekend bijeenkomst ijsbaan bezocht en veel relaties gesproken.
Namens college bloemen laten sturen naar eigenaar restaurant De Fles.
Wethouder Tonnaer:
Bezoek gebracht aan pand restaurant De Fles en met eigenaar gesproken.
Wethouder Westenberg:
Heeft Website museumplatform in gebruik gesteld.
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Wethouder Pijl:
Doet verslag van gesprekken met MAK en Plataan over bezuinigingen.
Secretaris:
Hoofddirecteur R. Pans wil langskomen. Voorstel 1 februari 12.30 -14.30 uur akkoord.
Burgemeester:
Stelt voor om kennis te nemen van virtuele 3D presentatie Tilburg.
Stelt voor om gebruik te maken van buddy inkoop en aanbesteden (hoofd inkoop van
Tata Staal).
Aandacht voor overvallen en woninginbraken.
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