1

B&W-vergadering d.d. 28 september 2010 - nr. 39

Besluitenlijst College

Corsa.reg.nr.
Aanwezig

Afwezig : Geen afwezigen

: 10.47844
: 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

A
1

Vaste bespreekpunten
Verzamelbesluit sociale zekerheid
(181574/181919/182002/182344/ 181936/180275/180535/180084)
Akkoord.

2

Vaststelling besluitenlijst
Besluitenlijst d.d. 21 september 2010
Akkoord.

3

Vaststelling akkoordlijst paraafstukken
Akkoordlijst paraafstukken van 28 september 2010
Akkoord.

4
4a

Regioaangelegenheden
Agenda portefeuillehoudersoverleg Madivo 21 oktober 2010
Voor kennisgeving aan te nemen.

4b

Agenda portefeuillehoudersoverleg VVRE 14 oktober 2010
Voor kennisgeving aan te nemen.

secretaris Mencke
Jaarvergadering VGS: herbenoemd als DB-lid. Besluit genomen over ‘seats to share’ (gemeenten
delen faciliteiten voor elkaars medewerkers).
Gesprekken met (buitendienst)medewerkers samen met wethouder Louwman over de
ombuigingen.

5
10.47526
AC

Gemeente Hoorn

Financiën
Onderwerp
Begroting 2011: tweede behandeling
Kern van de zaak
Dinsdag 21 september heeft uw College kennisgenomen van het begrotingsresultaat en de
toelichting op hoofdlijnen. Daarnaast is in de vergadering van 21 september gesproken over
het vervallen van ruimtevragers en kosten neutraal uitvoeren van enkele ruimtevragers.
Wethouder Louwman heeft hier een voorzet voor gedaan. De uitkomsten van de vergadering
zijn verwerkt in dit advies. Nog niet alle ruimtevragers zijn besproken, afgesproken is om
hier in de vergadering van 28 september mee verder te gaan.
Naast het aangepaste overzicht van ruimtevragers zijn hoofdstuk 1 t/m 3 van de begroting
bijgevoegd. Hoofdstuk 1 is de aanbiedingsbrief van het College, hoofdstuk 2 de leeswijzer
en hoofdstuk 3 de Uitkomst van de begroting.
Het college besluit
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Aan te houden. Het voorstel wordt in 2e lezing besproken. Volgende week vindt definitieve
besluitvorming plaats; dan ook nadere informatie over de septembercirculaire.
6

Stuurgroep
Stuurgroep vergadering van 27 september ging niet door.
Evaluatie stuurgroep in oktober.

B

Bespreeklijst

Onderwerp
Notitie kanteling Wmo gemeente Hoorn
Kern van de zaak
WB
Op 2 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een
subsidiekader voor te bereiden om te komen tot een herijking van de Wmo in de gemeente
Hoorn. Dit heeft geresulteerd in het besluit van 1 oktober 2009 waarin het college werd
geadviseerd de eerste stappen te zetten ter voorbereiding van deze herijking. In het
collegevoorstel van 13 oktober 2009 zijn de uitgangspunten van de herijking van de Wmo
vastgesteld. De kern van dit voorstel betreft een verandering in de werkwijze van de
gemeente van ‘onvoorwaardelijk verstrekken van voorzieningen en subsidies’ naar het
‘voorwaardelijk compenseren in zelfredzaamheid met inzet van eigen verantwoordelijkheid’.
De voorliggende notitie met een bijbehorende gefaseerde uitvoering is een verdere
uitwerking hoe dit proces van methodiekontwikkeling Wmo verder gestalte te geven.
Het college besluit
Raadsvoorstel Kennis te nemen van de inhoud van dit voorstel en de bijbehorende notitie met de daarin
genoemde gefaseerde uitvoering.
In te stemmen met het voorstel en de bijbehorende notitie met de daarin genoemde
gefaseerde uitvoering.
7
10.44810

8
10.44553
STB

9
10.44619
STO

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Natuurpark Blokweer, afronding en eindafrekening sanering
Kern van de zaak
Op 23 maart 2010 is door uw college besloten de aangetroffen puinverharding met asbest
ter plaatse van de voormalige schietsportvereniging aan de Koewijzend 34 te saneren. Voor
uitvoering ervan is opdracht gegeven aan Koper BV. De werkzaamheden zijn afgerond en de
eindafrekening is opgesteld. Uit het evaluatierapport van de sanering blijkt dat de bodem als
asbestvrij kan worden beschouwd. De VROM-Inspectie is op 16 juni 2010 akkoord gegaan
met de sanering. Dekking van de saneringskosten komt deels uit het restant budget
Blokweer. Voor dekking van de overige (stort)kosten komen we conform eerdere
besluitvorming met een separaat voorstel.
Het college besluit
Kennis te nemen van het evaluatierapport van de sanering en de opgestelde eindafrekening.
De (stort)kosten van € 64.000 te dekken uit het begrotingsresultaat en dit te verwerken in
de Najaarsbijstelling 2010. De raad te informeren per brief.
Onderwerp
Fiets4Daagse Hoorn West-Friesland
Kern van de zaak
Van 2 t/m 5 mei 2010 is de tweede Fiets4Daagse Hoorn West-Friesland gehouden. Aan de
organiserende vereniging Le Champion is een regionale bijdrage toegezegd (2009, 2010,
2011). Dit is op min of meer vrijblijvende manier gebeurd. Hoorn heeft voor 2010

Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200

Fax 0229 252040

www.hoorn.nl

3 van 6
Corsaregistratie

: 10.47844

Vergadering

: 28 september 2010 – nr. 39

Besluitenlijst College

€ 10.000, - toegezegd. Het resterende bedrag komt van de VVRE-gemeenten, gemeenten
uit de regio en van het Ontwikkelingsbedrijf.
De vrijblijvende afspraken hebben tot gevolg gehad van een tekort is ontstaan van
€ 5.500, -. Hoorn heeft zich hiervoor garant gesteld. Op de pagina’s 3 en 4 van dit advies
worden de ontstaansgeschiedenis van de Fiets4Daagse Hoorn West-Friesland weergegeven
en de oorzaken van het tekort verklaard.
Het college besluit
collegebesluit Een bijdrage van € 15.500, - beschikbaar te stellen aan Le Champion. Deze bijdrage te
dekken uit het budget Toerisme (105020/2097/44280).
Per 1 januari 2012 zal geen subsidie meer worden verstrekt. Dit is in eerdere besluitvorming
vastgesteld en wordt schriftelijk bevestigd aan Le Champion.
10
10.44711
WEL

brief

Onderwerp
Subsidieverzoek Beursvloer Vrijwilligerscentrale
Kern van de zaak
Op vrijdag 19 november organiseert de vrijwilligerscentrale i.h.k.v. hun 25-jarig bestaan de
Beursvloer. De Beursvloer is bedoeld om een match te maken tussen organisaties die met
vrijwilligers werken en overige organisaties zoals bedrijven, gemeenten en serviceclubs om
diensten te ruilen. Een voorbeeld van een match kan zijn: dat het personeel van een bedrijf
een dag iets leuks gaat doen met de bewoners van een zorginstelling. Andersom kan een
bedrijf ook expertise leveren aan een non-profitinstelling. De vrijwilligerscentrale heeft voor
de Beursvloer subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland, maar dit is afgewezen.
Nu vraagt de vrijwilligerscentrale aan alle West-Friese gemeenten een subsidie. Voor Hoorn
is dit (naar inwonertal) €1.772,66. Er is op 24 maart al een jubileumsubsidie verleend van
€250,-- voor het vijfentwintigjarig bestaan van de vrijwilligerscentrale. Deze bijdrage is reeds
afgetrokken van de gevraagde subsidie van € 1.772,66. Voorgesteld wordt de subsidie te
verlenen en dit te dekken uit de post nieuwe initiatieven welzijn.
Het college besluit
In te stemmen met het verlenen van een éénmalige subsidie van € 1.772,66 aan de
vrijwilligerscentrale voor de Beursvloer onder de aanname dat de andere gemeenten in WestFriesland hier ook toe overgaan en dit te dekken uit de post nieuwe initiatieven welzijn.
De evaluatie met daarin het aantal geslaagde matches t.z.t. tegemoet te zien.

Onderwerp
Evaluatie Nota Kunst en Cultuur
Kern van de zaak
WEL
De gemeentelijke cultuurnota ‘Meer waarde door cultuur 2006-2010’ loopt dit jaar af en is
daarom geëvalueerd. Uit de evaluatie wordt duidelijk welke beleidsvoornemens uit de nota
zijn gerealiseerd. De evaluatie dient als opmaat voor een nieuwe nota. In de evaluatie is op
verzoek van de raad bijzondere aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de
culturele instellingen. Voor de evaluatie zijn bestuurders van culturele instellingen en
personen die op andere wijze betrokken zijn bij het culturele veld in Hoorn geïnterviewd.
Naast de interviews met betrokkenen uit het culturele veld bestaat de evaluatie uit een
onderzoek naar de amateurkunstverenigingen in Hoorn. Ook is er desktop research
gepleegd. Voorgesteld wordt de evaluatie van de nota goed te keuren en vervolgens ter
meningvormende bespreking aan de bieden aan de raad.
Het college besluit
raadsvoorstel De evaluatie Nota Kunst en Cultuur goed te keuren.
De evaluatie Nota Kunst en Cultuur ter meningvormende bespreking aan te bieden aan de
raad.
In een begeleidende brief de mening van het college over deze nota toe te voegen;
11
10.47412
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wethouder Westenberg wordt gemandateerd om de brief op te stellen en af te doen (f.c.
collegeleden).
Onderwerp
Beleidsaanpassingen parkeergarage Jeudje
Kern van de zaak
STO
Door de invoering van het nieuwe parkeersysteem in parkeergarage Jeudje is het
noodzakelijk om op een tweetal punten een keuze te maken:
-bewoners al dan niet compensatie te bieden door een gewijzigde abonnementsvorm
beschikbaar te stellen omdat na de invoering van de installatie de bestaande huisregels weer
gehandhaafd worden;
-1ste half uur gratis parkeren in garage Jeudje en Schouwburg het Park zodanig in te stellen
dat de bezoekers in beide garages op een eenduidige manier kunnen parkeren.
Het college besluit
collegebesluit 1. voor zowel parkeergarage Jeudje als Schouwburg het Park de parkeerapparatuur zodanig
in te stellen dat indien een bezoeker maximaal een half uur parkeert deze geen parkeergeld
hoeft te betalen; parkeert een bezoeker langer dan een half uur, dan moet deze parkeergeld
betalen inclusief het eerste half uur;
2. aansluitend op bovenstaand besluit voorstel om besluit al dan niet extern te
communiceren;
3. niet over te gaan tot aanpassing van het huidige Jeudje-abonnement;
4. bewoners hierover te informeren;
5. de effecten van bovenstaande besluiten te monitoren.
12
10.45727

13
10.34674

STO
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Onderwerp
Verzoek Wilgaerden voor vervangende huisvesting voor 50 intramuraal geïndiceerde
bewoners van Woonzorgcentrum St. Jozefpark te Blokker
Kern van de zaak
Wilgaerden huurt een zorgcomplex van Woonzorg Nederland in Blokker. Het gebouw voor
intramurale zorg heeft 50 plaatsen verblijf zonder behandeling en 2 plaatsen voor tijdelijk
verblijf. In de directe omgeving staan 41 aanleunwoningen. Wilgaerden is op zoek naar
vervangende huisvesting, omdat het gebouw niet meer voldoet aan de kwaliteit die
Wilgaerden aan haar bewoners wilt leveren. Hiervoor zijn door Wilgaerden 3 locaties
geopperd, 2 in Groenwijck (Bemog) en 1 ideale optie, in de omgeving van de Beurs. In het
uitgebreid advies is een reactie op de genoemde locaties opgenomen, maar tevens is breder
gekeken dan de opties die Wilgaerden heeft genoemd. Ook is een relatie gelegd met de
toekomstige vraag en aanbod van woonzorgcentra.
Geadviseerd wordt om Wilgaerden een brief te sturen, waarin wij de locatie naast de
parkeerplaats van de Beurs afwijzen, de mogelijkheid van de bosvilla aanreiken, maar ook
suggestie doen voor de locatie Bangert en Oosterpolder.
Het college besluit
- dat een locatie vlak bij de Beurs geen optie is, zowel niet langs de Westerblokker als aan
deze zijde van het park;
- vast te houden aan de oorspronkelijke indeling van het gebouw Watervilla 2, inclusief de
parkeergarage;
- dat er bereidheid is om mee te werken aan een wijziging van het ontwerp voor de Bosvilla
en omgeving;
- Wilgaerden te antwoorden conform conceptbrief, waarin is aangegeven dat de locatie nabij
de Beurs geen optie is, dat realisatie in de watervilla 2 alleen mogelijk is als het gebouw incl.
de parkeergarage in tact blijft, dat er bereidheid is om mee te werken aan een wijziging van
het ontwerp voor de Bosvilla, dat hiervoor een nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig is
- géén globale verkenning te doen naar de mogelijkheden voor een multifunctioneel gebouw
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op de locatie van het St. Jozefpark en hier de school en de aanleunwoningen bij te
betrekken
- als alternatief de Bangert en Oosterpolder nog te benoemen
- in het te formuleren beleid voor Wonen, zorg en welzijn de toekomstige vraag en het
huidige aanbod aan zorghuisvesting voor heel Hoorn vast te stellen, met als doel adequater
te kunnen inspelen op verzoeken van derden in het kader van wonen, zorg en welzijn.
De brief aan te passen in overleg met de portefeuillehouder (wethouder Louwman).
Onderwerp
Beleidsregel Huisvesting MOE-landers (woonvormen) in woningen
Kern van de zaak
STO
Op 22 juni 2010 heeft uw college onder meer besloten beleidsregels op te stellen voor de
huisvesting van MOE-landers (Midden en Oost Europa) in woningen. Over het huisvesten
van woonvormen is in de rechtspraak jurisprudentie ontwikkeld. Centraal staat het begrip
“één afzonderlijk huishouden”. Het gaat daarbij dus niet alleen om de huisvesting van
buitenlandse werknemers. In bijgaande beleidsnotitie met samenvatting wordt een
uitgebreide overweging gegeven hoe de huisvesting van woonvormen kan worden geregeld.
Wij stellen voor om via algemene regels toe te staan dat maximaal 4 personen in een
woning worden gehuisvest. Met ontheffing onder voorwaarden maximaal 8. De woning
dient dan groot genoeg te zijn. Men dient zich op het adres te hebben ingeschreven. En de
eigenaar/verhuurder dient voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen. Op basis hiervan
hebben we in een afzonderlijk document de beleidsregel geformuleerd.
Het college besluit
collegebesluit De beleidsregel Huisvesting woonvormen in woningen vast te stellen en hierover in gesprek
te gaan met werkgevers/uitzendorganisaties.
14
10.44879

Onderwerp
Dienstverleningsovereenkomst Wabo Provincie Noord-Holland en Ministerie van VROM
Kern van de zaak
VVH
Door verschuivende bevoegdheden van en naar de Provincie met betrekking tot het
verrichten van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken)
voortkomend uit de Wabo gaat de Provincie Noord- Holland dienstverleningsovereenkomsten
(DVO’s) aan met gemeenten in Noord-Holland. Daarnaast wil ook het Ministerie van VROM
een DVO aangaan met gemeenten met betrekking tot het uitvoeren van VTH-taken voor
defensie-inrichtingen binnen gemeenten. De DVO’s voorzien in die gevallen waarin het ene
bevoegd gezag het andere in wil huren omdat ze zelf de benodigde kennis niet in huis heeft.
De verwachting is dat de deelnemende partijen sporadisch gebruik zullen maken van de
DVO’s. De tarieven die voor inhuur worden gerekend zijn redelijk. De financiële risico’s zijn
dus gering.
Het aangaan van de DVO’s biedt alle deelnemende partijen zekerheid om aan hun wettelijke
verplichting te kunnen voldoen indien ze zelf niet over de benodigde kennis kan beschikken.
Het college besluit
collegebesluit Om de dienstverleningsovereenkomst samenwerking Wabo met de Provincie Noord-Holland
en de dienstverleningsovereenkomst Wabo Defensie-inrichtingen met het Ministerie van
VROM aan te gaan en beide te ondertekenen.
Nader te laten kijken naar eventuele BTW-afdracht verplichting in verband met inkoop
detachering.
15
10.45938

C

Gemeente Hoorn

Artikel 43-vragen
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16a
10.45569
STB

brief

Onderwerp
Art. 43 RvO binnentuin Streektuinen
Kern van de zaak
De heer Van der Veer heeft namens de PvdA-fractie vragen ex art. 43 gesteld over de
invulling van de binnentuin van de Streektuinen. Volgens de heer Van der Veer is onrust
ontstaan over mogelijke plaatsing van een trapveldje. Het idee voor een trapveld komt
overigens ook van buurtbewoners. Een infobijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Er
is geen algemeen draagvlak voor een trapveldje binnen de Streektuinen.
Het college besluit
In te stemmen met de beantwoording van de vragen ex art. 43 van de PvdA-fractie.

D
17a

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

17b

Actuele persinformatie
Agendapunt 12: Parkeergarage ’t Jeudje
Agendapunt 14: Huisvesting MOE-landers
Uit de akkoordlijst.
Duurzaamheidsleningen; theatervoorstellingen verkeersveiligheid; Roode Steen, enquête ten
behoeve van evaluatie afsluiting; vaststellen naam Knipboogsteeg.

E
18a

Rondvraag
Lijst van representatieve activiteiten
Akkoord.

18b

Overzicht themabesprekingen en werkbezoeken college
Akkoord.
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