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2

: 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
secretaris de heer mr. F.G. Mencke

Corsaregistratie : 10.04006

Afwezig : wethouder de heer R.J.R. Witteveen

Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid
(wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/
wp158220) (110759)
Akkoord.
Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 19 januari 2010
Akkoord.
Naar aanleiding van agendapunt 4a: Recreatieschap Westfriesland. Het college wil laten
onderzoeken of een eenmalige afkoopsom voor onderhoud mogelijk is.
Naar aanleiding van agendapunt 18: Regeling reiskosten woon- werkverkeer.
Het college besluit:
De regeling reiskosten woon-werkverkeer 2010 per 1 maart 2010 vast te stellen.
De regeling reiskosten woon-werkverkeer 2005 per 1 maart 2010 in te trekken.
De regeling reiskosten woon-werkverkeer 2005 nog toe te passen voor medewerkers die de
keuze maken voor de overgangsbepaling in artikel 8, lid 1b van de nieuwe regeling.
Aan de raad voor te stellen het benodigde bedrag van € 64.000 beschikbaar te stellen ten
laste van het begrotingsresultaat.
Dit voorstel aan de raad voor te leggen via een begrotingswijziging met uitgebreide
toelichting.
De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 26 januari 2010
Akkoord.

4

Regioaangelegenheden
Wethouder De Boer over Kansenkaart van 25 januari jl.: problemen kredietcrisis nu merkbaar
in de bouw, transport, horeca en agrarische sector. Verkoop woningbouw is aan het
herstellen.
Burgemeester Van Veldhuizen over de hoorzitting inzake fusie gemeenten in West-Friesland.

4a

Agenda portefeuillehoudersoverleg VVRE 11 februari 2010
Akkoord.

5

Financiën
Geen mededelingen.

6
6a

Stuurgroep
Agenda stuurgroep
Agenda 25 januari en verslag 11 januari 2010
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Het college heeft kennis genomen van de agenda en het verslag.
Agenderen voor volgende week: voortgang Blauwe Berg.
Wethouder De Boer wil voorstel over structurele problemen en oplossingen voor de Grote
Beer.
7

B
10.01588
8
Memo in bezit
STO

Laatste deel bestuursperiode
Collegeverantwoording 2006-2010 (eerste deel eerste concept) en communicatieplan
(in bezit).
De collegeleden geven hun mening over het eerste concept van het eerste deel van het
overzicht voor de collegeverantwoording. De opmerkingen van het college worden verwerkt
in het definitieve stuk.
Het tweede concept en het tweede deel (opsomming per portefeuille) worden geagendeerd
voor de volgende week.
Als titel wordt gekozen voor “De mens centraal”.

Bespreeklijst
Onderwerp

Bewaakte fietsenstalling station Kersenboogerd
Kern van de zaak

In het College uitvoeringsprogramma staat genoemd onder punt 37 een bewaakte
fietsenstalling in de Kersenboogerd. De realisatie van een bewaakte stalling is volgens het
College uitvoeringsprogramma voorzien in de periode 2008-2010.
Inmiddels is overleg gevoerd met ProRail en NS Fiets over de mogelijkheden van een
bewaakte fietsenstalling. ProRail en NS Fiets hebben in het ambtelijk overleg van september
2009 gevraagd naar een bestuurlijke keuze van de gemeente Hoorn voor een bewaakte
fietsenstalling bij station Kersenboogerd. Om te komen tot een bestuurlijke keuze zijn een
aantal alternatieven nader uitgewerkt.
De mogelijkheden vanaf handhaving van de huidige situatie tot een maximale variant zijn
grofweg:
1. Geen uitbreiding fietsparkeerplaatsen / 2. Alleen een uitbreiding van onbewaakte
fietsparkeerplaatsen / 3. Alleen uitvoering van een bewaakte stalling (zonder samenwerking
met ProRail / NS Fiets) / 4. Alleen uitvoering van een bewaakte stalling (met samenwerking
met ProRail / NS Fiets) / 5. Uitbreiding van onbewaakte fietsparkeerplaatsen en een
bewaakte fietsenstalling (samenwerking met ProRail / NS Fiets).
Het college besluit:
raadsvoorstel Kennis te nemen van de memo “Stappenplan bewaakte fietsenstalling station
Kersenboogerd”.
De voorkeur van het college voor een bewaakte en betaalde fietsenstalling voor te leggen
aan de raadscommissie.
Daarna, in de periode tot de behandeling van de kadernota, dit voorstel verder uit te
werken. Daarbij aangeven hoe kostendekkende exploitatie mogelijk is (combinatie met
reparatie en verkoop fietsen, sociale activering etc.)
09.60804
9
STB

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Bomenplan Zuiderstraat, Koegang, Vierkant en Stolphoeve
Kern van de zaak
In het wijkplan Zwaag hebben inwoners van het dorp aandacht gevraagd voor de staat van
de bomen aan de Zuiderstraat, Koegang en Stolphoeve. Uit inspectie blijkt dat de conditie
van het merendeel van deze bomen matig tot slecht is. Het beste is alles te rooien, ook de
enkele goede bomen in de rijen, en nieuwe bomenrijen te planten. Zo blijft een regelmatig
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groenbeeld behouden en wordt bijgedragen aan een duurzaam bomenbestand. Voor de
betreffende straten is een bomenplan gemaakt. Dit ontwerp is met de omwonenden
besproken en zij hebben hiermee ingestemd. De uitvoering van het bomenplan kost
€ 42.000. Dekking komt uit het wijkbudget en het onderhoudsbudget groen.
Het college besluit:
Aan te houden tot behandeling als casus bij de bijeenkomst met de bomendeskundige op
9 februari a.s.
09.60728
10

Onderwerp
Parkeren van grote voertuigen
Kern van de zaak
VVH
Per 1 januari 2010 is de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (APV) in werking
getreden. In artikel 5:8 van de APV wordt gesproken omtrent het parkeren van grote
voertuigen en de mogelijkheid voor het college om plaatsen aan te wijzen waar het parkeren
van grote voertuigen is toegestaan. Middels dit voorstel worden deze locaties aan u
voorgelegd.
Het college besluit:
collegebesluit Tot het aanwijzen van gebieden waar het is toegestaan om grote voertuigen te parkeren.
09.60430
11

Onderwerp
Aanwijzing gebieden waar honden mogen loslopen en zich van uitwerpselen mogen ontdoen
Kern van de zaak
VVH
Per 1 januari 2010 is de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 in werking
getreden. In artikel 2:57 en 2:58 wordt de mogelijkheid geboden om gebieden aan te wijzen
waar honden mogen loslopen en zich van uitwerpselen mogen ontdoen zonder dat de
eigenaar of houder van een hond dit moet opruimen. In het verleden zijn reeds een aantal
gebieden aangewezen welke hierbij op een kaart aan u wordt aangeboden.
Het college besluit:
collegebesluit Tot vaststelling van de kaart met gebieden waar honden mogen loslopen en zich van
uitwerpselen mogen ontdoen. Gebieden 2 en 4 op elkaar aan laten sluiten.
10.03235
12
STB

brief

10.01106
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Onderwerp
Beleidsvisie duurzame openbare verlichting
Kern van de zaak
In de klimaatvisie is het opstellen van een beleid- en beheerplan voor de openbare verlichting
benoemd als topprioriteit. Voor de opstelling van een dergelijk plan is het college op 3
november 2009 akkoord gegaan met een opdracht aan bureau Licht en Donker voor het
opstellen van een beleid- en beheerplan voor de openbare verlichting in Hoorn [09.50513].
Bij dit voorstel is destijds een uitgebreide toelichting gevoegd.
De opdracht aan bureau Licht en Donker is op 11 november 2009 per brief uitgegaan.
Tegelijkertijd is de gemeenteraad bij brief 09.50651 geïnformeerd over de historie van het
project en de voorgenomen aanpak die zou leiden tot de behandeling van een
conceptbeleidsplan in de algemene raadscommissie op 9 februari a.s. Afgesproken is het
definitieve beleids- en beheerplan in de nieuwe bestuursperiode aan de raad ter goedkeuring
voor te leggen.
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de conceptbeleidsvisie duurzame openbare verlichting en de
brief 10.03236 aan de algemene raadscommissie op 9 februari 2010. In de raadsbrief
worden de hoofdlijnen (kaders) samengevat.
Onderwerp
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Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Op/maat
Kern van de zaak
WB
Voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verloopt de deelname aan het
arbeidsproces moeizaam; reguliere trajecten werken voor deze doelgroep niet altijd. Op/maat
biedt een prima infrastructuur voor deze doelgroep. In de huidige gemeenschappelijke
regeling Op/maat is alleen het uitvoeren van de Wsw-taak opgenomen. Voor het ontplooien
van re-integratieactiviteiten biedt de huidige redactie van de gemeenschappelijke regeling
onvoldoende ruimte, reden waarom het algemeen bestuur van Op/maat de Westfriese
gemeenteraden voorstelt om de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling te
verbreden.
Het college besluit:
collegebesluit Overgaan tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Op/maat.
raadsvoorstel
13

C
10.01404
14a
WB

Artikel 43 vragen
Onderwerp
Reactie op artikel 43 vragen van de PvdA over projecten met taalmaatjes
Kern van de zaak
De PvdA heeft op 21 december 2009 art.43 vragen gesteld over taalmaatjes. De gemeente
subsidieert het project Gilde SamenSpraak van de Vrijwilligerscentrale maar subsidieert ook
het project Taalvriendinnen van Stichting Netwerk. De PvdA heeft vernomen dat Stichting
Netwerk nu ook is benaderd om een taalproject voor mannen op te zetten en wil hier meer
informatie over.
Omdat er verschillende subsidies naast elkaar lopen, is gekozen voor een uitgebreide reactie.
Het college besluit:
De brief te versturen als reactie op de door de PvdA gestelde artikel 43 vragen van
21 december 2009.

10.02880
14b
AC/WEL

Onderwerp
Vragen fractie PvdA over Woonzorgcentrum St. Jozefpark Blokker
Geadviseerde beslissing
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

10.02424
14c
AC/WEL

Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer over veranderende toegang AWBZ
Geadviseerde beslissing
De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

10.03351
14d
AC/STB

Onderwerp
Vragen fractie Tonnaer over verlichting en LED vloerspots van de Dinkeltunnel
Geadviseerde beslissing
De conceptbeantwoording tegemoet te zien (beantwoording in overleg met wethouder Van
Weel).

10.02956
14e

Onderwerp
Beantwoording vragen fractie Tonnaer omtrent het beleid garant staan of zelf uitlenen
Kern van de zaak
Fractie Tonnaer heeft vragen gesteld inzake garant staan of zelf uitlenen.

MB

Het college besluit:

brief

Gemeente Hoorn

De vragen per brief te beantwoorden.
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10.02992
14f

Onderwerp
Kwijtschelding leges rijbewijs jongeren na volgen Alcohol Verkeerscursus
Kern van de zaak

VVH

VOCH verwijst in een brief naar een initiatief van de gemeente Drechterland. In deze
gemeente krijgen beginnende automobilisten vrijstelling van betaling van leges voor hun
rijbewijs indien zij meedoen aan een Alcohol Verkeerscursus die wordt aangeboden door
Brijder Verslavingszorg. VOCH verzoekt u een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van
dit initiatief, bij voorkeur op het niveau van West-Friesland.
Het college besluit:

brief

10.03678
14g
AC/VVH

Een nieuwe conceptbeantwoording tegemoet te zien. College wil volstaan met aanbieden
van de cursus, geen legesvrijstelling.
Onderwerp
Vragen fractie CDA en fractie Tonnaer inzake Project “Burger AED”
Het college besluit:

De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

D
15a

Vaste afsluitende onderwerpen
Voorbereiding commissie en raadsvergadering
De vergadering van hedenavond wordt voorbesproken in aanwezigheid van de griffier.

15b

Actuele persinformatie
Naar aanleiding van de agenda van vandaag:
Persbericht bewaakte fietsenstalling.
Persbericht met kaart parkeren grote voertuigen.
Persbericht beleidsvisie duurzame openbare verlichting.
Persbericht verplaatsing hockeyvelden zodra de stukken compleet zijn.
De bewonersbijeenkomst kan doorgaan op de geplande datum.
Persbericht losloopgebieden honden.
Naar aanleiding van de akkoordlijst:
Persgesprek en –bericht investeringen zwembaden.

E
16a

Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten
Voor kennisgeving aangenomen.

16b

Overzicht themabesprekingen en werkbezoeken college
Akkoord; n.a.v. Netwerk: themabespreking hoeft niet op locatie te worden gehouden.
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