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Besluitenlijst College

Corsa.reg.nr.
Aanwezig

Afwezig : Geen afwezigen

9.00 uur
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A
1

: 10.41312
: burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen
wethouder de heer drs. R.J. Louwman
wethouder de heer A.S. Ruppert
wethouder de heer R. Tonnaer
wethouder de heer M. Pijl
wethouder de heer P.M. Westenberg
secretaris de heer mr. F.G. Mencke

Gesprek met voorzitter en secretaris van de commissie Straatnaamgeving, de heren
Koopman en Kwakman
Het college heeft met interesse kennisgenomen van de kaders en werkwijze van de in 2007
opgerichte adviescommissie Straatnaamgeving.
Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid (173243/179474/178693/135719/141033/177108)
Akkoord.

2

Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 17 augustus 2010
Akkoord.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 24 augustus 2010
Akkoord.

4
Regioaangelegenheden
Secretaris Mencke
Is vrijdag in het kader van het jaarlijkse kringuitje van de West-Friese secretarissen afwezig.
Wethouder Louwman
Heeft zich door wethouder Wim Broek van Stede Broec laten informeren over de omvang
van de plannen voor de Streekhof.
Wethouder Ruppert
Bij de evaluatie van de fietsvierdaagse 2010 is aangegeven dat er door het uitblijven van
gelden van enkele niet West-Friese gemeenten - een tekort is ontstaan. De belangstelling is
groeiende. Voorgesteld wordt dat er volgend jaar alleen goedkeuring gegeven kan worden bij
een sluitende begroting.

Stelt voor een bloemetje te sturen naar de meest markante ondernemer van Noord-Holland
(restaurant Vis). Het college gaat hiermee akkoord.
5

Financiën
Wethouder Louwman
Is gewezen op een bijeenkomst PPS Netwerk op 15 september a.s. In het kader van de
ondertunneling zal wethouder Louwman deze bijeenkomst bijwonen. PPS zou een
aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren.
6
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Stuurgroep
Agenda 23 augustus en verslag 7 augustus 2010
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Bespreeklijst
Onderwerp
Afwijzen naamverzoek
Kern van de zaak
De adviescommissie naamgeving openbare ruimte stelt het college voor het naamverzoek af
te wijzen. De voorgestelde naam sluit niet aan bij de civieltechnische- en landschappelijke
thema’s van de wijk.
Het college besluit
Het verzoek af te wijzen omdat de voorgestelde naam niet aansluit bij de civieltechnischeen landschappelijke thema’s van de wijk.

Onderwerp
Tweede voorschot stichting zwembaden Hoorn
Kern van de zaak
WEL
Eind mei heeft het zwembadbestuur een eerste voorschot ontvangen van € 90.000.
Hiermee is toen het liquiditeitsprobleem opgelost. Nu vraagt de SzH een tweede voorschot
van € 85.000 aan. Met dit voorschot kunnen de salarissen van augustus worden uitbetaald
(dat is nu niet mogelijk. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een
structureel exploitatietekort van € 225.000 (2010). Op basis van de cijfers over het eerste
halfjaar en dit voorschot moet rekening worden gehouden met een oplopend
exploitatietekort van ca. € 260.000. Voorgesteld wordt om de begroting van Hoorn op dit
moment nog niet bij te stellen, maar te wachten tot er meer duidelijkheid is m.b.t. het
exploitatietekort 2010. Dit zal t.z.t. via een apart voorstel aan u worden voorgelegd. De
uitkomst van het onderzoek naar de geschikte exploitatie- en beheersvorm van het
zwembad wordt binnen enkele weken verwacht. Uw college wordt dan hierover
geïnformeerd.
Het college besluit
collegebesluit De Stichting zwembaden Hoorn een tweede voorschot te verstrekken van € 85.000.
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Onderwerp
Mandatering HVC voor inning vergoeding voor ingezameld afgedankte elektr(on)ische
apparatuur
Kern van de zaak
In februari 2010 is de gemeente Hoorn een zogenaamde WEEE-overeenkomst (Waste
Electrical and Electronical Equipement) aangegaan met de stichting Nederlandse
Verwijdering Metalektro Producten (NVMP). In deze overeenkomst is vastgelegd dat de
gemeente een vergoeding ontvangt van € 79,=/ton ingezameld afgedankte elektr(on)ische
apparatuur. De daadwerkelijke uitvoering van de inzameling vindt plaats door de
Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) op het regionaal scheidingsdepot aan de Corantijn.
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen is destijds een omvangrijke administratieve
werkwijze in het leven geroepen. Overleg tussen HVC en de NVMP heeft geleid tot een
voorstel tot vereenvoudiging van de administratieve werkwijze. Voorgesteld wordt HVC te
mandateren voor de directe inning van de vergoeding, buiten de gemeente om. Dit heeft
geen nadelige (financiële) gevolgen voor de gemeente omdat bij handhaving van de huidige
werkwijze de vergoeding ook aan HVCinzameling zou worden overgemaakt. Rapportage van
de hoeveelheden ingezameld afgedankte elektr(on)ische apparatuur en de hoogte van de
verkregen vergoeding zal via de jaarrekening van HVC worden verzorgd.
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brief

(zie brief van HVCinzameling van 20 juli jl. en de WEEE-overeenkomst d.d. 25-02-2010)
Het college besluit
HVC te mandateren voor rechtstreekse inning van de vergoeding voor ingezameld
afgedankte elektr(on)ische apparatuur zonder tussenkomst van de gemeente. Dit per brief
kenbaar te maken aan de NVMP.

Onderwerp
Achtervangbesluit herfinanciering leningen Woonzorg Nederland
Kern van de zaak
STO
De corporatie Woonzorg Ned. verzoekt om het innemen van een achtervangpositie inzake de
herfinanciering van 2 leningen met schuldrestanten van € 4.537.657,00 m.b.t. het project
van 41 woningen en het verzorgingshuis St. Josephpark. De herfinanciering heeft
betrekking op ongeveer dezelfde bedragen als de schuldrestanten. Het verzoek staat in
relatie tot het besluit van de raad van 8 oktober 1996 waarbij is besloten om medewerking
te verlenen aan de overdracht van toen bestaande risico’s als gevolg van verstrekte
gemeentegaranties aan het WSW, waarbij tevens is besloten borgtochtovereenkomsten aan
te gaan t.b.v. leningen van corporaties. Het aangaan van een overeenkomst per lening is
gedelegeerd aan het college. De gemeentelijke achtervang betreft een tertiair risico (na
vermogen corporatie/bijstand CFV en vermogen WSW) en wordt gedeeld tussen het rijk en
deelnemende gemeenten en kan als verwaarloosbaar worden beschouwd. Bijgaand besluit is
voor de corporatie noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van het WSW en past
binnen de door de raad gestelde kaders.
Het college besluit
collegebesluit Ter uitvoering van het raadsbesluit van 8 oktober 1996 een achtervangpositie in te nemen
ten aanzien van de herfinanciering van een lening van de SGGB en daartoe de besluiten vast
te stellen.
De standaardovereenkomsten tot geldleningen met standaardborgtochtovereenkomsten
mede te ondertekenen.
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Onderwerp
Uitspraak beroepen bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder Uitwerking fase 4
Kern van de zaak
Door bewoners van Dorpstraat 258A en Dorpsstraat 281 is tegen dit bestemmingsplan
beroep aangetekend in verband met de op hun percelen geplande fietspaden.
Het beroep van de bewoner van Dorpsstraat 258A is om procedurele redenen gegrond maar
inhoudelijk ongegrond verklaard.
Het beroep van de bewoner van Dorpsstraat 281 is inhoudelijk ongegrond verklaard.
De beroepen zijn dus afgewezen en het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk
geworden.
Hierover is een nieuwsbericht uitgegeven.
Het college besluit
De uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp
Leerlingenprognose basisonderwijs 2010
Kern van de zaak
Jaarlijks wordt de leerlingenprognose van het basisonderwijs in Hoorn geactualiseerd door
een extern bureau in opdracht van de gemeente. Met de schoolbesturen is de afspraak
gemaakt dat deze (onafhankelijke) prognose met name wordt gebruikt t.b.v.
huisvestingsaanvragen (uitbreiding en nieuwbouw) en bij de stichting van nieuwe scholen.
De concept-prognose is besproken met de twee grote schoolbesturen, Talent en Penta. Zij
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gaan akkoord met de vaststelling ervan. Zie verder het uitgebreid advies.
Het college besluit
Collegebesluit De geactualiseerde leerlingenprognose basisonderwijs 2010 vast te stellen.
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brief

Artikel 43 vragen
Onderwerp
Beantwoording vragen fractie Tonnaer inzake renovatie woningen IntermarisHoeksteen
Kern van de zaak
De fractie Tonnaer stelt vragen over het beleid van IH ten aanzien van woningen die in
principe in aanmerking komen voor renovatie en kwaliteitsverbetering maar die ook op de
nominatie staan om te worden verkocht. Indien de zittende bewoner de woning niet koopt
wordt de woning ook niet gerenoveerd terwijl dat bij vergelijkbare woningen in de
buurt/straat wel gebeurt. IH heeft aangegeven dat de investeringen niet worden
terugverdiend bij een toekomstige verkoop. De verkoop kan in zo’n geval echter nog lange
tijd duren. Dit beleid is lastig uit te leggen richting de betrokken bewoners en is uit een
oogpunt van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de bestaande voorraad ook
ongewenst. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor woningen waarvan vast
staat dat deze binnen afzienbare tijd worden verkocht. Deze kwestie aan de orde stellen in
het eerstvolgende bestuurlijk overleg met IH.
Het college besluit
De fractie Tonnaer conform brief te informeren.
In het eerstvolgende bestuurlijk overleg met IntermarisHoeksteen aan te dringen op
aanpassing van het beleid en de raad te informeren over het resultaat.

D
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Vaste afsluitende onderwerpen
Voorbereiding commissie en raadsvergadering
Vanavond: presentatie WMO en reguliere vergadering. De reguliere vergadering wordt door
de collegeleden voorbesproken.

14b

Actuele persinformatie
Geen opmerkingen.

E
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Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten
Wethouder Louwman bezoekt de jaarmarkt in Blokker.
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