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Van de redactie
Bijna is de fractie halverwege de raadsperiode. Nog een paar 
maanden en dan is het moment van terug- en vooruitkijken. 
In deze Prospect worden alvast een paar voorzetten gedaan.  
Natuurlijk was de begrotingsbehandeling in november voor de 
PvdA-fractie een belangrijk moment. Vele amendementen en 
moties waren in de voorafgaande weken voorbereid. En een 
grote oogst werd binengehaald. Op de middenpagina meer 
hierover.

Het afgelopen jaar werd beheerst door de betreurendswaardige 
gang van zaken rond ons (voormalige) fractielid Roger Tonnaer. 
Fractievoorziter Judith de Jong en bestuursvoorzitter Dolf van 
Dijk komen op de voor allen vervelende kwestie terug (pag. 3), 
in aansluiting op de brief die alle leden van de PvdA in Hoorn 
hebben ontvangen. Ondanks het grote verschil van mening dat 
leidde tot een afzettingsprocedure hoopt de PvdA-Hoorn dat 
Roger een goede toekomst tegemoet gaat. 

Maar er is veel meer in deze Prospect. We starten met twee 
nieuwe columns. Onder de titel ‘Is getekend ..........’ laten we 
onze beide vertegenwoordigers in het college, Ronald Witteveen 
en Jack van Es elke uitgave van Prospect aan het woord. Zij zijn 
met grote klussen bezig. We noemen er een paar: het Ooster-
eiland, de Schelphoek, de WMO, de onderwijshuisvesting, de 
Vale Hen, het stationsgebied, de Blauwe Berg, etc. Reacties van 
lezers geven aan dat ze uit de eerste hand op de hoogte willen 
blijven van de meest recente ontwikkelingen.

En natuurlijk weer onze vaste medewerkers: op de achterpagina 
de in honing gedoopte scherpe pen van Sjaak Groosthuizen en 
op pagina 2 onze huiscolumnist met diepgang Ruud Knaack.

Kortom,wederom een aardig inzicht in het reilen en zeilen van de 
PvdA-Hoorn, met al haar ups en downs.
 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA- 
Hoorn de slogan Afspraak is Afspraak gehanteerd. Voor de 
kiezers wilden we duidelijkheid verschaffen over datgene 
wat we in ons verkiezingsprogramma schreven en wat de 
fractie ook in de praktijk zou gaan brengen. De leuze heeft 
in verkiezingstijd goed gewerkt. De Hoornse kiezer koos 
voor een sterke PvdA-fractie. Elf zetels in de gemeenteraad. 
Dat is niet mis. De PvdA-fractieleden zijn de afgelopen twee 
jaar keihard bezig geweest om de beloftes op basis van 
Afspraak is Afspraak  in te lossen. Dat lijkt goed te lukken, 
zie ook de begrotingsbehandeling op de middenpagina’s. 
De huidige wijze van werken brengt ons op een andere 
slogan. We willen waarmaken dat de PvdA-Hoorn werkelijk 
het verschil maakt. Vandaar de nieuwe slogan:

PvdA-Hoorn 
maakt het verschil

Inmiddels is de 
slogan al toegepast 
in de maandelijkse  
advertenties in 
de wijkbladen. 
Ook is inmiddels 
een kleurenfolder 
vervaardigd, waarvan 
één zijde hiernaast is 
afgebeeld. De fractie 
zal met een bepaalde 
regelmaat te zien zijn 
op de weekmarkten. 
Alle andere uitingen van 
de PvdA-Hoorn zullen 
in de nabije toekomst 
aangepast worden in 
de nieuwe stijl met de 
nieuwe slogan. 

Nieuwe slogan PvdA-Hoorn

afz. Pvda-ledenblad, p/a Beatrixstraat 40, 1689 GR Zwaag
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     PvdA-Hoorn wil de rol van de bewoners bij de zorg voor de 
woon- en leefomgeving vergroten, waarbij er meer geld komt om 
de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. 

     PvdA-Hoorn zet zich in voor het realiseren van betaalbare 
huurwoningen en starterswoningen. 

     PvdA-Hoorn wil het Oostereiland ontwikkelen met behulp van 
Europese subsidies, waarbij activiteiten worden ingekaderd op 
het gebied van onderwijs en stageprogramma’s voor Hoornse 
mbo-scholen. 

     PvdA-Hoorn drukt een sociaal stempel op de stad en zorgt 
ervoor dat niemand uit de boot valt. 

     PvdA-Hoorn vindt dat de mogelijkheden die het toerisme de 
stad biedt nog sterker moeten worden uitgebuit. 

     De PvdA-Hoorn wil een actiever milieubeleid. Windmolens 
zijn welkom in Hoorn, de stad dient nog aantrekkelijker gemaakt 
te worden voor fietsers, het OV verdient een impuls en de 
natuurkwaliteit van het Hoornse Hop krijgt van de PvdA-Hoorn 
grote aandacht. 

     De PvdA-Hoorn scoort met sport! De PvdA-Hoorn ondersteunt 
een actief sportbeleid voor alle groepen en leeftijdscategorieën in 
de Hoornse gemeenschap. 

     De PvdA-Hoorn wil op de Provinciale Weg flitspalen plaatsen. 

     De PvdA-Hoorn wil hoger beroeps- en universitair onderwijs 
naar Hoorn halen. Bijvoorbeeld een onderwijsvoorziening voor 
bewegingsonderwijs met woonruimte voor studenten in een 
campusachtige setting. Dit zal de stad verlevendigen en de 
economie een impuls geven. 

     De PvdA-Hoorn wil in alle Hoornse wijken een zorgcentrum 
voor ouderen. 



RUUD KNAACK
DE STAND VAN ZAKEN

“Vol verbijstering heb ik op Sinterklaasavond naar de uitzending van Pauw en Witteman zitten kijken. 
Te gast was onder andere de fractievoorzitter van de VVD, Mark Rutte. In die uitzending kreeg hij de 
gelegenheid om de nieuwe plannen van de VVD met betrekking tot de successierechten, de sterftax 

zoals de VVD die noemt, toe te lichten. In principe wil de VVD de successierechten afschaffen. Zij 
vinden het super onrechtvaardig dat iemand tijdens zijn leven drie keer belasting moet betalen. 
Ten eerste over het verdiende inkomen, ten tweede over het gespaarde vermogen en ten derde 

successierechten als je dood gaat. Tijdens de uitzending verzette Rutte zich hevig tegen de suggestie 
dat het hier weer gaat om een maatregel ten gunste van de Rijken. Integendeel. Hij kwam juist op voor 

de leraar of de verpleegkundige die een erfenisje van 30 of 80 duizend euro nalieten. 
De langstlevende, bijvoorbeeld bij echtparen waarvan er één overlijdt, moet dan zoveel belasting 

betalen, dat er een gerede kans zou zijn dat je je huis zou moeten verkopen. En dat kan volgens de 
VVD toch niet de bedoeling zijn.

 Een gemakkelijke sneer zou natuurlijk zijn dat de VVD de laatste 12 jaar in de regering heeft 

gezeten en dat je hen er toen niet over hoorde. Nu ze in de oppositie zitten is het kennelijk prijsschieten 
geblazen. Maar wat veel erger is dat ze bij dat prijsschieten niet weten waarover zij praten. In het door 
Rutte gegeven voorbeeld hoeft er helemaal geen successierechten worden betaald. Dit heeft te maken 

met de zogenaamde vrijstellingen bij het successierecht. Voor de partner van de overledene is die 
vrijstelling in 2007 515.928 euro (sic)! Voor de kinderen boven de 23 jaar is de vrijstelling 10.000 euro, 
mits de erfenis per kind niet meer dan ongeveer 26.000 euro bedraagt. In Rutte’s voorbeeld van een 

erfenis van 80 duizend euro krijgt de partner met 3 kinderen 50 duizend euro en ieder kind 10 duizend 
euro. Geen van allen hoeft dus successierechten te betalen, laat staan het huis te verkopen! 

 Het ligt inderdaad iets anders bij de zogenaamde Rijken. Stel er is een erfenis van 800 duizend 
euro. Weer blijft er een partner over met drie kinderen. In dit geval erft de partner 500 duizend euro 
en ieder van de kinderen 100 duizend euro. Weer hoeft de overgebleven partner over haar/zijn deel 

geen successierechten te betalen. Dat geldt echter niet voor de kindsdelen. Daarover moet wel 
successierechten worden betaald, echter niet door de kinderen maar door de partner. Dat komt omdat 
de kindsdelen niet aan de kinderen worden uitgekeerd , maar bij de langstlevende partner blijven. De 
door de partner betaalde successierechten komen wel in mindering op de vordering van de kinderen. 
In dit voorbeeld bedragen de successierechten per kind een kleine 10 duizend euro. De overgebleven 

partner moet dus 30 duizend euro aan de fiscus afdragen. Op een erfenis van 800 duizend euro 
3,75 procent. Is dit nu zo onrechtvaardig? Uit de voorbeelden blijkt dat de leraar of verpleegkundige 

helemaal niet zo veel last hebben van die successierechten. En dat het Rutte uiteindelijk alleen om de 

rijken gaat. De “kleine luyden” zijn er kennelijk alleen maar met de haren bijgesleept om steun voor zijn 
plannen te krijgen. Die steun is hem gegund. Maar niet met kiezersbedrog. 

 Maar is het voorstel wel zo rechtvaardig? Als we het over rechtvaardig hebben dan blijkt 
dat de VVD de successierechten geheel vanuit het perspectief van de overledenen bekijkt. Maar 

successierechten worden niet door de overledenen betaald. Het zijn belastingen op pas verkregen 
vermogen door de overgeblevenen. Die vaak voor dat vermogen niets hebben gedaan. Erfenissen 

zijn duidelijk in strijd met het beginsel van ‘gelijke kansen’. Kinderen die bij rijke ouders zijn geboren, 
hebben al een duidelijke voorsprong op kinderen uit ‘minder vermogende’ gezinnen. 

Zij hebben een grotere woordenschat en hebben op een betere school gezeten. Moeten ze dan ook nog 
met meer vermogen starten? 

Samenvattend kunnen wij stellen dat er bij de presentatie van de zogenaamde sterftax door 
Rutte duidelijk sprake is van kiezersbedrog. Het is een maatregel die alleen ten goede van de 
meer welgestelden komt. Wanneer wij kijken naar de rechtvaardigheid van de voorgestelde 
maatregelen, dan is er bij het erfrecht sprake van een botsing tussen twee principes. Vanuit 
de overledenen is het sneu dat niet het hele vermogen naar de erfgenamen gaat. Vanuit de 

verkrijgers botst het met het principe van gelijke kansen. Zoals altijd zal er dan bij een botsing 
van principes een redelijk compromis moeten worden gezocht. Ik zou het fijn vinden als deze 

Christelijk-Rode coalitie zich bij het zoeken naar dat compromis toch meer laat leiden door het 
principe van ‘gelijke kansen’ dan door cadeautjes aan de rijken”.
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Roger Tonnaer definitief weg uit fractie PvdA Hoorn

Eind oktober is er definitief besloten over de terugroepingsprocedure rond Roger Tonnaer. Een 
onafhankelijke commissie besloot dat Roger geen deel meer uit kan maken van de fractie van de Pvda 
Hoorn. Dit definitieve besluit volgde op een lange procedure, die startte toen de fractie van de PvdA-Hoorn 
in januari 2007 unaniem het vertrouwen opzegde in Roger.

De reden hiervoor was is gelegen in de moeizame samenwerking tussen de fractie en Roger. Nadat 
Roger in maart 2006 niet tot wethouder was verkozen, bleef hij enkele maanden 
weg uit de fractie. Hoewel hij niet deelnam aan de fractie overleggen, nam hij in 
de media wel standpunten in namens de PvdA. Standpunten waar de fractie geen 
kennis van had genomen. Standpunten die hij ook namens de PvdA uitdroeg naar 
andere politieke partijen, zonder dat de fractie hiervan op de hoogte was. In de 
media viel Roger in deze periode zowel de eigen PvdA wethouder aan, als overige 
(nieuwe) fractieleden van de PvdA. Inhoudelijk ging Roger ook lijnrecht in tegen het 
verkiezingsprogramma van de PvdA Hoorn. 
Na enkele gesprekken tussen de fractie en Roger, verklaarde laatste zich bereid 
om vanaf september 2006 weer deel te nemen aan de fractie overleggen. De 
fractie wilde daarnaast graag een zogenaamd mediationtraject starten met Roger, 
maar dit werd door hem van de hand gewezen. Ook het verzoek om als ervaren raadslid kennis met de 
nieuwe fractie te delen, werd door hem geweigerd. Het woordvoerdersschap van Roger op het dossier 
Westfries Museum was voor de fractie de druppel die de emmer deed overlopen. In de fractie was een 
duidelijk standpunt ingenomen en Roger zegde toe dit standpunt in de raadscommissie uit te dragen. In de 
raadscommissie werd door Roger echter een standpunt ingenomen dat hier lijnrecht tegenover stond. Hij 
presenteerde dit standpunt evenwel als het PvdAfractiestandpunt. De fractie trok hierna de conclusie
 dat zij geen vertrouwen meer had in Roger als fractielid.

In de terugroepingsprocedure die hierop volgde is eerst een advies uitgebracht door een interne lokale 
commissie, waar de heren Ottens, Janssens en van Es deel van uitmaakten. Op basis van dit advies heeft 
het landelijke partijbestuur in eerste instantie besloten om Roger niet terug te roepen, maar hem wel een 
‘proefperiode’ in de fractie te geven van 6 maanden. De fractie was echter van mening dat de feiten zoals 
die zich hadden voorgedaan, onvoldoende waren gewogen in deze beslissing en hierop heeft de fractie 
besloten tegen het besluit van het partijbestuur in beroep te gaan. Een onafhankelijke externe commissie, 
bestaande uit drie juristen, heeft vervolgens op basis van de feiten en op basis van hoor en wederhoor 
besloten dat Roger geen deel meer uit kan maken van de PvdA-fractie Hoorn, omdat hij de fractie en de 
partij met zijn handelen schade heeft toegebracht. Roger dient, volgens de statuten van de partij zijn zetel 
aan de fractie te retourneren. Indien hij hier geen gehoor aan geeft, dan zal zijn lidmaatschap van de PvdA 
door het landelijk partijbureau beëindigd worden. 
De fractie is momenteel in afwachting van het besluit van Roger over zijn zetel.

Judith de Jong, fractievoorzitter/Dolf van Dijk, voorzitter bestuur

Hoornse PvdA-ers zorgen voor een leuk 
dagje uit voor ouderen uit Berkhout
‘Make a difference day’, de jaarlijks terugkerende nationale 
vrijwilligersdag is reden voor de PvdA-Hoorn om haar beste 
beentje voor te zetten. Alhoewel dit tot het dagelijkse ritueel van 
de PvdA-rakkers behoort, heeft een bijzondere aanpak op een 
speciale dag toch wat extra’s. De PvdA-wethouders Jack van 
Es en Ronald Witteveen en een aantal raads- en bestuursleden 
maakten met bewoners van verzorgingshuis de Berkenhof uit 
Berkhout een rondrit door Westfriesland. Per auto gingen twee 
ouderen en een PvdA-er mee. In de camper van Jack van Es 
reden zelfs vier mensen mee. Ook het Rode Kruis had een 
busje afgeleverd, waarin zeven bewoners plaatsnamen. De 

route ging door de Mijzerpolder en de Schermer, een 
prachtige autorit. Ondergetekende, raadslid Simon 

Broersma stond ondertussen in de keuken om patat te bakken 
en sorbets te maken. Na thuiskomst stond er een feestelijke 
maal voor de bewoners klaar: salade, patat, kroketten, 
frikandellen en sorbets. Door ‘make a difference day’ hadden 
de bewoners van de Berkenhof een leuke dag, in ieder geval 
een andere dag dan normaal. Want normaal gesproken is er 
geen tijd om zo maar even met de bewoners een rondje te 
gaan rijden. Wij gaan dit zeker nog een keer doen als PvdA! 
De PvdA-deelnemers vonden het leuk en gezellig en het 
gevoel om zo echt het verschil voor deze ouderen te maken, is 
onbetaalbaar. 

Simon Broersma, raadslid



In navolging van andere gemeenten gaat Bever-
wijk haar Stationsomgeving aan pakken.
De fractie wilde zich laten informeren over deze 
ontwikkeling vanwege de ideeën die er in Hoorn 
zijn over  het Stationsgebied. De voortgang van 
dit gebied ligt stil. Het stedenbouwkundige pro-
gramma voor dit gebied laat een hoog negatief 
exploitatieresultaat zien. Toch zal ook dit gebied 
tot ontwikkeling komen. 

 
In Beverwijk ziet de exploitatie van het gebied er een stuk beter 
uit. Het is trouwens aardig hoe Beverwijk bezig is om de stad 
weer aanzien te geven. De gemeente wil van Beverwijk de ko-
mende jaren een moderne stad maken waar de naoorlogse wij-
ken zullen worden vernieuwd. Dit programma wordt: “Beverwijk 
Vitale Stad” genoemd. Een van de gebieden in dit programma 
is het Stationsgebied. Voor dit gebied is een intentieovereen-
komst afgesloten met de provincie N-H, de gemeente Bever-
wijk, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat en NS Vastgoed.
Het gebied is aangewezen als regionaal verkeersknooppunt 
en centrum voor ( semi- ) publieke diensten en zorgfuncties. 
Het Stationsgebied zal de entree worden van Beverwijk en 
zal door het grote aantal functies een levendig en dynamisch 

Werkbezoek stationgebied Beverwijk
gebied worden. Binnen het plangebied staat de bouw van een 
nieuw stadhuis centraal. Rondom het nieuwe stadhuis komen 
woningen en kantoren, een ondergrondse parkeergarage voor 
800 auto’s en een zorgcentrum van Heliomare. Dit zorgcentrum 
maakt onderdeel uit van de z.g zorgboulevard in dit ontwik-
kelingsgebied. Het is een gebied dat wordt gebouwd tussen 
Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis dat aan de rand van 
het plangebied is gelegen. In die zorgboulevard komen functies 
als de GGD Dijk en Duin, Jeugdgezondheidszorg, Stichting 
Maataschappelijke dienstverlening, de Viva Zorggroep, het 
WMO-loket, Brijder Verslavingszorg en nog andere vanuit de 
zorg. Het is een ambitieuze en complexe ontwikkeling. De start 
is 2009 met de bouw van het stadhuis.
De presentatie van deze ontwikkeling werd gegeven door 
wethouder Dijkshoorn van de PvdA en de projectleider mevr.
Langenacker. Er werd volop gesproken over de voetangels en 
klemmen in dit proces. En natuurlijk werden er relaties gelegd 
met de situatie in Hoorn. Het grote verschil met Hoorn is dat 
de exploitatie niet alleen door woningen en kantoren maar ook 
door zorgfuncties wordt gevormd. De risico’s worden meer 
gespreid waarbij er ook duidelijke kostendragers aanwezig zijn. 
Het  werkbezoek was vooral een leermoment voor de fractie en 
beide PvdA wethouders. Maar wij waren ook onder de indruk 
van deze grootschalige ontwikkeling in een stad van 37000 
inwoners.  Chapeau!

P:iet Bruijns, raadslid 4

Zoals een ieder wel uit de media heeft vernomen, is er een 
eind gekomen aan het intergrale huisvestingsplan (IHP) 
voor het voortgezet onderwijs in Hoorn. Bestuur en directie 
van de scholengemeenschap Tabor hebben het college 
laten weten daar niet meer aan te willen meewerken en hun 
eigen plan te trekken. De oorzaak van hun afhaken was 
gelegen in de ontwikkelingen rond de asbestsituatie van de 
Copernicus (zie vorige Prospect). Met name de toezegging 
dat Copernicus over 4/5 jaar definitieve nieuwbouw tegemoet 
zou kunnen zien, viel niet goed bij Tabor en werd door hen 
geinterpreteerd als “de bijl aan de wortel van het IHP”. De 
belofte aan Copernicus was echter gemaakt in de context 
van het IHP waarin voor beide scholen-gemeenschappen 
binnen 4/5 jaar nieuwbouw tegemoet zou kunnen worden 
gezien. Helaas heeft Tabor de toezegging aan Copernicus 
op een andere manier opgevat. Raad en college hebben 
vervolgens de conclusie getrokken dat er geen basis meer is 
voor voortzetting van het IHP-overleg. 

En wat nu ?, is dan de logische vervolgvraag. Formeel 
vallen we nu terug op de huisvestingsverordening, die via 
vastgestelde criteria huisvestingverzoeken van scholen 
zal wegen. In de praktijk betekent dit dat er dan met name 
gekeken wordt naar de gebouwtechnische aspecten 
van de bestaande gebouwen. Onderwijsinhoudelijke 
aspecten of aspecten van een meer efficiente organisatie 
spelen dan geen rol. De huisvestingsverordening biedt 
dus strikt genomen veel minder ruimte aan een integrale 
schoolontwikkeling dan de plannen zoals die met wederzijdse 
instemming tussen scholen en gemeentebestuur ontwikkeld 
waren. Scholen missen met de toepassing van de 
huisvestingsverordening dus kansen op een bredere en meer 
integrale benadering van hun huisvesting. In de raad heb ik 
uitgesproken, ondanks deze teleurstellende ontwikkeling, bij 
de beoordeling van separate huisvestingsverzoeken van de 
scholen toch zo dicht mogelijk bij de uitgangspunten van het 
IHP te willen blijven, zoals we die enige maanden geleden 
nog samen koesterden. Ik blijf er van overtuigd dat scholen 
op die manier het beste af zijn en de meeste kans maken op 
investeringen die hen op korte termijn het nodige perspectief 
kunnen  bieden. Wordt vervolgd.
 
Naast het RIP van het IHP zijn er nog vele onderwerpen 
die mijn nadrukkelijke aandacht vragen. Ik denk daarbij 
aan de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
waar, naar ik hoop, in 2008 concrete stappen in genomen 
zullen worden. Ook de herbezinning op de ontwikkeling van 
de wijksteunpunten moet in 2008 plaatsvinden en leiden 
tot een start van concretisering. Verder hoop ik dat de 
wederopstanding van onze GGD verder vorm zal krijgen 
en zullen er diverse deelplannnen binnen de WMO nader 
ontwikkeld worden. Ook kijk ik hoopvol uit naar plannen 
rond de realisatie van een gezondheidscentrum met een 
universitaire huisartsenopleiding in de Bangert/Oosterpolder.
Kortom, 2008 wordt een spannend jaar met veel interessante 
ontwikkelingen binnen mijn portefeuille.  
 

Ronald W
itteveen

is getekend......



Op 15 november hebben scholen in het hele land voor de tweede 
keer meegedaan aan de Dag van Respect. In Hoorn waren dat 
5 scholen met bijna 130 scholieren die via kennisoverdracht 
een houding van respect en interesse voor elkaar, voor natuur 
en voor de samenleving teweeg proberen te brengen. Na een 
openingstoespraak van de burgermeester Onno van Veldhuizen 
gingen de leerlingen in verschillende werkgroepen aan de slag. 
De opdracht luidde: geef invulling aan het woord respect?
 
De groepen kwamen terug met concrete voorbeelden hoe ze 
respect deel uit gaan maken van hun leven: anderen accepteren 
zoals ze zijn, ouderen met u aanspreken, beleefd en netjes zijn 
en respect is doen!
 
Ik heb als PvdA-raadslid op deze dag ook de scholieren mo-
gen toespreken over respect. In mijn afsluitend woord ben ik 
ingegaan op hoe scholieren respect op verschillende manieren 
kunnen laten zien. 
 
Respect betekent dat je ruimte geeft aan anderen die anders zijn 
dan je zelf. Respect kun je tonen in je doen en laten naar andere 
mensen, maar ook naar het milieu, naar dieren en naar je stad. 
Door anderen te helpen, door goed te zorgen voor je hond, je 
kat of cavia, door afval te scheiden en vaker de fiets te pakken in 

plaats van de auto en door geen zwerfafval te gooien laat je zien 
dat je respectvol door het leven gaat. Het leuke hiervan is dat je 
in ruil hiervoor respect terug krijgt van je omgeving. En dat is een 
groot cadeau!
 
Als je denkt dat iemand anders is omdat hij of zij donker, blond, 
moslim, homo, vegetarisch, jood of christen is, betekent niet 
dat ze anders behandeld moeten of willen worden dan je zelf 
gewend bent. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen die verliefd 
worden, die pijn voelen en die een gelukkig leven willen met onze 
geliefden. Deze overeenkomsten zijn sterker dan een geloof, een 
huidskleur of een afkomst. Een andere belangrijke overeenkomst 
is dat jij als kind samen met de andere kinderen onze toekomst 
bent. Jullie bepalen straks het beeld van de toekomst in Hoorn en 
Nederland. Met respect als uitgangspunt hebben wij en jullie een 
sterke basis voor wat er komen gaat.
 
Respect krijg je door respect te tonen. Door sterk in je schoe-
nen te staan in je doen en laten. Sterk zijn krijg je door jezelf te 
respecteren. Jouw kennis, jouw talenten en jouw lijf moet je dus 
respecteren. Door je verder te ontwikkelen, goed te studeren, 
goed te sporten, gezond te eten en te leven, goed te worden in 
alles wat je leuk vindt, dwingt respect af bij anderen. De verschil-
len in huidskleur, geloof of afkomst worden dan buiten spel gezet. 
Begrip en vriendschap zijn de mooiste vruchten van respect.

Kholoud Al Mobayed, raadslid

De dag van respect
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Noteer in uw agenda 
Op 13 januari houdt de PvdA-Hoorn weer haar traditionale 

nieuwjaarsbijeenkomst in Huis Verloren aan het Kerkplein 
te Hoorn. Zoals gebruikelijk 
zal er niet alleen een hapje en 
een drankje voor u klaar staan, 
maar ook sfeervolle pianomu-
ziek en een optreden van de 
theatergroep de Poolse Vis zal 
onderdeel van het programma 
uitmaken. We hopen u op 
zondag 13 januari te mogen 
begroeten en de hand te schud-
den. 

Willem 
Drees
Begin september 
opende Wouter 
Bos een virtu-
ele tentoonstel-
ling over Willem 
Drees, getiteld 
‘Willem Drees: 
privépersoon, 

staatsman en icoon’. Bos gaf in zijn speech aan 
in de huidige coalitie te streven naar een sociaal 
én economische sterke samenleving voor ieder-
een. ‘Een toekomst die, in de woorden van Drees 
‘schoner en menswaardiger Is dan tot nu toe 
heeft bestaan.’
 
Bos opende de tentoonstelling bij het Nationaal Archief in het 
bijzijn van enkele kleinkinderen van de staatsman. Veel van de 
tentoongestelde archiefstukken waren tot nu toe in familiebezit 
en zijn voor het eerst te zien. Het Nationaal Archief heeft de 
tentoonstelling gemaakt om te vieren dat de particuliere collectie 
van Willem Drees nu compleet is en gereed voor onderzoek. 
Het archief van Willem Drees is een van de belangrijkste 
particuliere collecties die het Nationaal Archief bezit.  

Persoonlijke archiefstukken Willem Drees   
Het Nationaal Archief bezat al de particuliere collectie van 
Willem Drees (1886-1988) over zijn politieke leven. De 
familie van de beroemde oud-minister-president voegt hier 
nu honderden archiefstukken met een persoonlijk karakter 
aan toe, waardoor de particuliere collectie Drees compleet 
is. De nieuwe aanvulling bevat brieven, documenten en 

andere archiefstukken uit de privésfeer die licht 
werpen op de verschillende periodes uit zijn leven. 

namens de fractie en het bestuur van de 
PvdA-Hoorn

Wij wensen u een sterk en sociaal 2008 toe, met veel voorspoed, vrede, maar vooral geluk.

Zo kunt u zijn geboortebewijs aantreffen, brieven uit zijn verlo-
vingstijd in steno (een hobby die beide verloofden bezigden), 
documenten uit de interneringstijd in Buchenwald, en een ver-
scheidenheid aan archiefstukken die hij verzamelde tijdens zijn 
periode als Haags wethouder, als minister van Sociale Zaken en 
als minister-president.   

Legende ‘Vadertje Drees’ 
Een persoonlijk archief zegt altijd iets over leven en werken 
van degene die het heeft gevormd, en over de tijd waarin hij 
of zij leefde. In het geval van Drees komt daar nog iets bij: zijn 
‘legende’. Hij kreeg veel brieven van gewone burgers, als dank 
voor de ouderdomsvoorziening, en bij zijn verjaardagen. 

Vooral in 1986, toen hij honderd jaar werd, kreeg hij naast 
bloemen en cadeaus een overstelpende hoeveelheid brieven, 
kaarten en tekeningen. Die stukken maken van Drees meer dan 
een belangrijk staatsman. Vadertje Drees was een icoon.   

Drees-archief: virtueel en fysiek raadpleegbaar 
De virtuele tentoonstelling ‘Willem Drees: privépersoon, staats-
man en icoon’ is vanaf de opening door Wouter Bos voor ieder-
een te zien op: www.nationaalarchief.nl  



Prioriteiten
De PvdA Hoorn heeft tijdens de 
algemene beschouwingen een aantal 
prioriteiten aangegeven. Volgens de 
Pvda Hoorn moet het de komende 
tijd in de eerste plaats gaan om 
sociale problematiek. De PvdA 
denkt dat we hiervoor ook “achter 
de voordeur” van onze inwoners 
moeten zijn, bijvoorbeeld door middel 
van huisbezoeken. In de tweede 
plaats zet de PvdA Hoorn in op een levendige en kunstzinnige 
stad. Sport is voor de PvdA van belang, maar ook zaken als 
kunstenaarsinitiatieven en kunstprojecten in de wijken dienen wat 
de PvdA Hoorn betreft ondersteund te worden. In de binnenstad 
denkt de PvdA de leefbaarheid te vergroten door wonen boven 
winkels te subsidiëren. In de derde plaats is duurzaamheid voor 
de PvdA van belang. Door slim om te gaan met energie, kan de 
gemeente goedkoper uit zijn en wordt tegelijkertijd het milieu 
gespaard. De PvdA wil hiermee aan de slag.

Voorstellen van de PvdA Hoorn aangenomen
Tijdens de begrotingbehandeling 2008 heeft de PvdA Hoorn 
voorstellen gedaan om bovenstaande te concretiseren. Al deze 
voorstellen zijn door de gemeenteraad van Hoorn overgenomen 
en aangenomen.  Dat betekent dat er in 2008 en 2009 in totaal  
€ 200.000 beschikbaar komt voor het subsidiëren van wonen 
boven winkels. De Hoornse gemeenteraad is unaniem van 
mening dat wonen boven winkels belangrijk is voor de veiligheid 
en de leefbaarheid in de winkelgebieden. Op voorstel van de 
PvdA zal er een onderzoek komen naar de uitvoering van de 
thuiszorg. Veel mensen in Hoorn hebben nu een andere indicatie 
voor huishoudelijke hulp dan vroeger. Het voorstel van de PvdA 
Hoorn voor een onafhankelijk onderzoek naar de juistheid van 
de indicatiestelling thuiszorg en het kwaliteitsniveau van de 
zorg is aangenomen. Wat de PvdA betreft mag de invoering 
van de nieuwe wet (de WMO) er niet toe leiden dat er bezuinigd 
wordt op de zorg. Het voorstel van de PvdA om de financiering 
van de kunstenaarsvereniging/ de Boterhal voort te zetten is 
aangenomen. Dat betekent dat er € 14.000 beschikbaar komt in 
2008. Hoorn moet duurzamer worden. De PvdA heeft het College 
daarom voorgesteld om nu op korte termijn met plannen 
te komen die duurzaamheid bevorderen. Ondertussen 

PvdA-Hoorn haalt veel binnen

In november wordt traditiegetrouw de gemeentelijke begroting behandeld voor het komende jaar. 
Voor de politiek is dit een belangrijk moment. Want de begroting gaat niet alleen over hoeveel 

geld er te besteden is, maar nog veel meer over hoe dat geld precies besteed moet worden. Het 
college doet een voorzet met plannen en voorstellen op allerlei gebieden. De fracties in de ge-

meenteraad bekijken of zij het hiermee eens kunnen zijn of niet. In de algemene beschouwingen 
geven de verschillende fracties aan waar wat hen betreft accenten zouden moeten liggen voor het 

komende jaar en worden de gewenste wijzigingen op de begroting en eigen voorstellen van de 
fracties besproken. Aan het eind van de begrotingsbehandeling volgt een stemronde met de hele 

gemeenteraad en wordt bekend welke voorstellen van de raad het wel en niet gehaald hebben.

2008
v o o r  h e t  j a a r

Begroting 2008
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Eind september heeft de PvdA-Hoorn een brief gestuurd naar 
het College over schoolgaande Poolse, Bulgaarse en Roe-
meense kinderen. De reden voor het schrijven van de brief 
is dat Poolse, Bulgaarse en Roemeense werknemers steeds 
vaker hun kinderen mee naar Nederland nemen. Veelal spreken 
deze kinderen geen woord Nederlands en dat zorgt mogelijk 
voor een belasting van het onderwijs. Wij hebben hierover 
vragen gesteld en inmiddels heeft het College onze brief beant-
woord. 

In de brief heeft de PvdA-Hoorn onder andere 
gevraagd of er op dit gebied problemen zijn en of 
er beleid bestaat. Uit de beantwoording van het 
College blijkt dat voor basisschoolkinderen die 
rechtstreeks uit het buitenland komen de Jules 
Verneschool een klas heeft waarbij de kinderen 
een jaar lang intensief taalonderwijs krijgen. Voor 
kinderen uit het voortgezet onderwijs is er een 
internationale schakelklas (verbonden aan de Tabor 
en het Atlas College). 

Vervolgens deelt het College mee dat in deze twee klassen 
slechts enkele kinderen uit Polen, Bulgarije en/of Roemenie 
komen.
 
Ook hebben wij het College gevraagd wat de financiële con-
sequenties zijn. Het blijkt dat de voorziening voor het basison-
derwijs wordt bekostigd door het Rijk. Voor de internationale 
schakelklas betalen de schoolbesturen van het voortgezet 
onderwijs de kosten zelf. 

Kortom, in Hoorn blijken er geen problemen 
te zijn met betrekking tot het taalonderwijs 
van Bulgaarse, Roemeense en Poolse 
kinderen. De PvdA-Hoorn is tevreden dat er 
op dit gebied geen problemen zijn. Na-
tuurlijk zullen wij dit onderwerp in de gaten 
houden. Mocht er in de toekomst alsnog 
problemen ontstaan, dan zal de PvdA-
Hoorn meteen actie ondernemen. 

Dilek Bilgen - Kucuksanturk (Commissielid)

Poolse, Bulgaarse 
en Roemeense 
schoolkinderen

steeds meer bezoek aan 
website PvdA-Hoorn 
Vanaf begin dit jaar wordt het bezoek aan de website van de 
PvdA-Hoorn bijgehouden. In januari werden 408 hits (bezoe-
ken) geregistreerd, waarbij de hits veroorzaakt werden door 
204 zog. unieke bezoekers. Deze aantallen waren vergelijk-
baar in de daaropvolgende maanden. Zelfs in de zomermaan-
den bleef het bezoek aan de website constant. Een flinke 
opleving ontstond in september met 695 hits door 295 ‘unieke’ 
bezoekers. In de afgelopen twee maanden bleef het boven het 
niveau van januari. De PvdA-webmaster Jeroen van der Veer 
wijt dit aan de vernieuwde, maar vooral actuele aanpak van de 
PvdA-site 

www.hoorn.pvda.nl
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kunnen we wat de PvdA Hoorn betreft 
alvast aan de slag met de zwembaden 
en zonne-energie. Minder duur en 
vooral: duurzamer. Ook dit voorstel 
wordt door de gemeenteraad unaniem 
ondersteund en wordt nu uitgevoerd.
 
Een heel belangrijk onderwerp 
voor de PvdA Hoorn is de sociale 
wijkaanpak als aanvulling op de fysieke 
wijkaanpak. Ons voorstel om sociale 

problematiek achter de voordeur nu echt te gaan aanpakken 
is aangenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenzaamheid, 
schulden, opvoedingsproblemen of huiselijk geweld. Ook weten 
veel mensen niet dat ze in aanmerking komen voor subsidies, of 
is het te ingewikkeld om de papierhandel hiervoor af te handelen. 
Door huisbezoeken af te leggen, komen problemen boven tafel 
en oplossingen binnen handbereik. Doordat de gemeenteraad 
dit voorstel unaniem heeft overgenomen, kan het College hier nu 
mee aan de slag.
 

PvdA maakt het verschil
Met alle voorstellen van de PvdA die door de gemeenteraad 
zijn aangenomen maakt de Pvda een verschil. Het verschil 
tussen een stad waarin problemen verborgen blijven achter de 
voordeur en een stad waarin problemen boven water komen en 
de overheid aan jouw kant staat en oplossingen biedt. Het verschil 
tussen een stad waarin instellingen en organisaties langs elkaar 
heen opereren en dubbel werk verrichten, en een stad waarin 
de gemeente regie voert en problemen integraal aan pakt. Het 
verschil tussen een stad waarin bevolkingsgroepen zich van 
elkaar vervreemden en een stad waarin iedereen zich, ongeacht 
zijn afkomst of geloof, zich thuis en gewaardeerd kan voelen. Het 
verschil tussen een zakelijke stad waarin inspiratie en creativiteit 
geen voedingsbodem hebben en een stad waarin kunstinitiatieven 
elkaar verstreken en bewoners en bezoekers onderdompelen 
in een wereld waarvan ze zichzelf herontdekken. Het verschil 
tussen een stad waarin men in het nu leeft en een stad waarin 
nu wordt gewerkt aan duurzaamheid en een beter milieu ook 
voor toekomstige generaties. Samen met onze wethouders in het 
College gaan wij ons hiervoor inzetten!

Judith de Jong, fractievoorzitter

PvdA-Hoorn haalt veel binnen

In november wordt traditiegetrouw de gemeentelijke begroting behandeld voor het komende jaar. 
Voor de politiek is dit een belangrijk moment. Want de begroting gaat niet alleen over hoeveel 

geld er te besteden is, maar nog veel meer over hoe dat geld precies besteed moet worden. Het 
college doet een voorzet met plannen en voorstellen op allerlei gebieden. De fracties in de ge-

meenteraad bekijken of zij het hiermee eens kunnen zijn of niet. In de algemene beschouwingen 
geven de verschillende fracties aan waar wat hen betreft accenten zouden moeten liggen voor het 

komende jaar en worden de gewenste wijzigingen op de begroting en eigen voorstellen van de 
fracties besproken. Aan het eind van de begrotingsbehandeling volgt een stemronde met de hele 

gemeenteraad en wordt bekend welke voorstellen van de raad het wel en niet gehaald hebben.

2008
v o o r  h e t  j a a r

Begroting 2008

rectificatie
Ere wie ere toekomt. In de laatste Prospect stonden twee 
verslagen over bezoeken aan de organisaties Sagenn en MEE 
Noord-Holland. Abusievelijk stond vermeld dat de stukken 
geschreven waren door Loes Hortensius. De artikelen kwamen 
echter van de hand van Dilek Bilgen-Kucuksanturk. Met excu-
ses van de eindredacteur.  

 

Vooraankondiging: 
werkbezoek Dijsselbloem 
aan Hoorn 
Op vrijdag 8 februari 2008 zal Jeroen Dijsselbloem, Tweede 
Kamerlid voor de PvdA, naar Hoorn komen. Als kamerlid houdt 
hij zich bezig met de volgende onderwerpen: integratie, immi-
gratie, asielbeleid en veiligheid.  Tijdens het werkbezoek zullen 
twee onderwerpen centraal staan. 
Allereerst gaan we het met dhr. Dijsselbloem  bespreken wat 
de gevolgen zijn van de marktwerking in de inburgering. Om te 
achterhalen met welke problemen met name het Horizon Col-
lege maar ook Sagenn te maken hebben naar aanleiding van 
de uitbesteding zullen we aan beide instellingen een bezoek 
brengen.  
Met het Horizon College zullen we het hebben over de ge-
volgen van de aanbesteding. Met zowel het Horizon College 
als Sagenn zullen we de gevolgen van de Wet Inburgering 
bespreken.  
Vervolgens gaan we met dhr. Dijsselbloem van gedachte 
wisselen over het voorkomen van segregatie. Het tweede 
onderdeel zal plaatsvinden in de vorm van een discussiebijeen-
komst waarbij deskundigen en betrokkenen uitgenodigd zullen 
worden. 

Wijkindeling 
PvdAfractie-Hoorn
aangepast
De fractie heeft recent met elkaar afgesproken dat aan de 
wijken de volgende vertegenwoordigers worden toegewezen:
Risdam-Noord en Zuid: Kholoud Al Mobayed en 
Arnoud Schaake;
Veenenlaankwartier: Alex Flameling, Levent Helelespe en 
Piet Bruijns;
Grote Waal: Toon van der Wijdeven en Levent Helelespe;
Blokker/ Zwaag: Piet Bruijns en Simon Broersma;
Binnenstad: Esther de Groot en Levent Helelespe;

Hoorn Noord: Alex Flameling en Levent Helelespe;
Kersenboogerd: Simon Broersma, 
Loes Hortensius en Dilek Bilgen-Kucuksanturk.
In de wijkkranten zijn in een advertentie per 
verspreidingsgebied twee personen aangewezen. 
Die corresponderen tot op zekere hoogte met de 
wijkvertegenwoordigers, zoals boven vermeld.
In de Kersenboogerd is er elke eerste woensdag 
van de maand van 18.30-19.30 uur spreekuur. 
De fractie heeft het plan opgevat om met een 

bepaalde regelmaat ook haar gezicht te laten 
zien op markten. Daartoe is tevens een folder vervaardigd 
met de hoofdpunten van het PvdA-beleid en foto’s met 
bereikbaarheidsgegevens van de wijkvertegenwoordigers. 



Oostereiland de ideale plek om een 
Hostel op te zetten? Schaamteloos is het 
om in de zomermaanden mensen te laten 
overnachten in een padvindersblokhut.

Verkennershonk
Hoorn, de stad, die in het verleden van wanten wist hoe je de 
zaken moest aanpakken en die wereldwijd aan tafel ging met 
Vorsten, Sultans, Keizers en Koningen biedt nieuwsgierige 
bezoekers een houten brits aan in een verkennershonk. 
Overigens niets dan lof voor de Scoutinggroepen in de stad, 
want als patrouilleleider in mijn kindertijd heb ik daar een aantal 
ervaringen opgedaan, die van belang zijn geweest in mijn 
verdere leven.

Betaalbaar bed
De PvdA wil dit beter 
geregeld hebben. Niet 
langer enkele kilometers 
lopen over de Westerdijk 
in de nacht na gezellig 
kroegbezoek, maar in de 
omgeving van de haven 
en het centrum van 
de stad een spannend 
Hostel, ingebakken 
in een ambiance, die 
aanspreekt; Fietsers 
en wandelaars willen 
na een dag zwoegen 
ook wel eens gewoon 
een goedverzorgd en 

Aankoop Oostereiland veelbelovende  stap
Geheel in lijn met de door de afdeling gewenste richting heeft het college van B&W met in het voetspoor de unanieme 
Raad van Hoorn op 30 oktober de stap gezet om het Oostereiland aan te kopen.
De staatsecretaris gaf aanvankelijk weinig onderhandelingsruimte, maar vanuit de partijen in de raad, die landelijk 
georganiseerd zijn, is een stevige lobby opgezet, waarbij met name het CDA waardering verdient; zij hebben letterlijk 
de voet bij hun bewindsman tussen de deur gezet. Hierdoor is de aankoopprijs met ongeveer 25% gezakt. Iedereen is 
nog een beetje beduusd van de aankoop, maar de eerste vragen dringen zich ook al weer op;

 - Hoe brengen we twee onverenigbare grootheden samen…..we willen een autoluwe historische binnenstad  
   en we willen een bruisend cultureel hart in het havengebied!

 - Kunnen de door ons voorgestane functies op het eiland zich voldoende ontplooien als een belangrijk deel  
   van de bebouwing voor wonen wordt bestemd?

 - Waar halen we de middelen vandaan om het “Historisch Model” ook in zijn volle breedte vorm te geven;   
   immers, we hebben bij de verwerving van het eiland vooral gekeken naar de bestaande bebouwing en nog  
   erg weinig gezegd over de rol en locatie van de Varende Monumenten en de Botterwerf.

 - Beperken we onze visie op het Historisch Model tot het Oostereiland of moeten we ook kijken naar de   
   inpassing in een ‘Historisch-Toeristische-Route’ van station naar Oostereiland? 

 - Is de organisatiegraad van de Hoornse culturele wereld sterk genoeg om deze ambities te kunnen dragen? 
Met name door de aankoop van het Oostereiland is door meerdere spelers in dit veld deze vraag aan de orde gesteld. 
Op 2 november is zelfs al een eerste overleg geweest in de Parkschouwburg om te polsen hoe vanuit de musea in 
de stad kan worden ingespeeld op de nieuw ontstane situatie en bij de presentatie van de begroting van de stad voor 
2008 worden de eerste stenen aangedragen voor de verdere professionelere aanpak van de stadspromotie.

Door college en ambtelijke staf is hard gewerkt om op het punt te komen waar we nu zijn aanbeland.

De bovenstaande vragen bevatten een zodanige reeks aansporingen om voorlopig niet op vakantie te gaan, 
dat we met vertrouwen uitkijken naar de komende tijd; ook deze trein willen we graag op de rails houden!

Hostel op het Oostereiland?
betaalbaar bed in de buurt. Hoe moet dit vorm krijgen……..

Arbeidsplaatsen voor jongeren
We hebben gesprekken gevoerd met een aantal instellingen, 
opleidingen en mensen, die werken aan het bieden van 
arbeidsplaatsen aan jongeren, die moeilijk hun plek kunnen 
vinden op de arbeidsmarkt en we hebben gehoord, dat ze 
enthousiast zijn om mee te werken aan de opzet van een 
Hostel, waar voor deze jonge mensen kansen geboden worden 
op werk in combinatie met het behalen van diploma’s. 

Fractiewerkgroep
Hiermee gaat de fractie aan het werk. De fractie heeft een 
werkgroep ingesteld, waar Loes Hortensius, Esther de Groot en 
Toon van de Wijdeven deel van uitmaken. Deze groep gaat een 
route uitzetten die moet leiden tot de realisatie van dit idee.

Bijeenkomst 
In maart /april 2008 
willen we een openbare 
bijeenkomst organiseren, 
waar we iedereen 
uitnodigen met plannen 
op dit gebied. Binnen de 
gemeentelijke organisatie 
is veel expertise aanwezig 
om alle problemen, waar 
we tegen aan lopen te 
onderzoeken en op te 
lossen.

Toon van de Wijdeven, raadslid

8



“Tunnelvisie is dichtbij.....” 
In de komende nummers van de Prospect vraagt de PvdA-Hoorn de fractievoorzitters van de politieke 
partijen in de Hoornse raad hun gevoelens over de gemeenteraadsfractie van de PvdA aan het papier 
toe te vertrouwen. Michiel Pijl, fractievoorzitter van de CDA-Hoorn nam als eerste de uitdaging aan. José 
Kamphuis van Hoorns Belang neemt in deze Prospect het estafettestokje over.
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“Beste lezer!

Há, ik mag zeggen wat ik van de PvdA-fractie vind! Leuk! Maar waar ga ik het dan over hebben? Het rijtje met de diverse leden langs? Vertellen over die éne die altijd zegt dat hij het kort houdt, er even voor gaat zit-ten en met gemak de tien minuten volkletst?!! Nee, want iedereen heeft zijn eigen stijl en manier van doen. Ik wil wel wat overpeinzingen met jullie delen, die wellicht tot nadenken stemmen.
De PvdA-ers zijn over het algemeen erg betrokken bij hun partij. Veel werkbezoeken, veel uitgesproken meningen, maar ook niet-uitgesproken meningen! Huh?!! Ik vind het vaak jammer, als de PvdA-leden zich als één man/vrouw achter een standpunt scharen, terwijl niet ieder fractielid hier persoonlijk achter staat. M.i. moet het mogelijk zijn om anders te stemmen dan de meerderheid doet. Ook de kiezers zijn niet allemaal gelijkgestemd over allerlei onderwer-pen, dat kun je dan ook best wel uitdragen! Dus durf voor je mening uit te komen! Dat is geen teken van zwakte, maar juist van kracht en respect voor elkaar.

Een ander onderwerp is het specialisme binnen de fractie. Het is prettig als je met veel mensen bent, zodat je de taken kunt verdelen. Het onprettige is dat niet alle specialisten in gelijke mate onderwerpen te bespreken krijgen in de raad. Hierdoor komen sommige raadsleden niet vaak aan bod, dat is dan weer een nadeel van een grote fractie. Een gevolg van deze taakverdeling is ook dat sommige raadsleden zich alleen op hún onderwerp storten, dit leidt tot een soort tunnelvisie. Dat blijkt dan weer uit de belangstel-ling (of liever gezegd, het gebrek aan belangstelling) voor sommige excursies en thema-avonden. Voorheen zat de bus vol als we op pad gingen, evenals de raadszaal bij een thema-avond. Iedereen kwam gewoon, want je was immers raadslid. Nu zijn er veel raadsleden die vinden dat het onderwerp van de excursie of avond niet binnen hun specialisme valt en daarom niet komen. Dit heeft tot gevolg dat de bus niet vertrekt wegens gebrek aan belangstelling, en een belangrijke thema-avond (zoals bijvoorbeeld onlangs over het GWI) door slechts 7 raadsleden werd bezocht, waarvan 1 van de PvdA. Dat is erg jammer. Als raadslid word je geacht voor de gehele bevolking op te komen, en toch wel overal kennis van te nemen. Je stemt tenslotte ook over alle onderwerpen. Het geschetste beeld is trouwens tegenwoordig door de meeste fracties heen te zien. Misschien is het grote aantal nieuwe raadsleden in deze periode hier debet aan. Maar ook als je geen woordvoerder bent, zou je toch wel van alles af moeten en vooral willen weten!
Nou, da’s wel genoeg stof tot nadenken lijkt mij! Het valt trouwens verder wel mee allemaal hoor, en met de meest fractieleden kan ik het goed vinden. Dat moet eigenlijk ook wel, want we moeten allemaal samen beslissen wat het beste is voor de toekomst van onze stad. Ik ben er heel gelukkig mee dat we in de raadszaal gewoon als volwassen mensen onze discussies kunnen hebben, en dat het voor de onderlinge verhoudingen niet uitmaakt of we het wel of niet met elkaar eens zijn. Respect voor elkaar, dat is een gewoonte in Hoorn die gelukkig door iedereen wordt uitgedragen!”

José Kamphuis
Fractievoorzitter Hoorns Belang

Hoorns  Belang



Het is nu bijna een jaar geleden dat de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning van kracht is geworden. 
De invoering van deze wet heeft tot nogal wat veran-
deringen geleid. Een van de belangrijkste zorgen die 
we hebben is of bij alle veranderingen de inwoners 
van onze stad nog wel die hulp krijgen die ze nodig 
hebben. Een opvallende verandering waren  de ver-
anderingen in de huishoudelijke zorg.

Zorgen om de zorg in Hoorn
Alfahulp en thuiszorg
Voor de komst van de WMO was er sprake van twee categorieën 
huishoudelijke zorg te weten de alfahulp en de thuiszorg. De al-
fahulp was vooral gericht op schoonmaakwerkzaamheden en de 
thuiszorg was daarnaast gericht op allerlei zorgactiviteiten. In de 
WMO is er een andere indeling gekomen HV1 de lichte variant 
gericht op huishoudelijke ondersteuning en HV 2 waarbij naast 
het schoonhouden van het huis ook de zorg voor de organisatie 
van het gezinsleven wordt betrokken.

Grote verschuivingen
Na de invoering van de WMO heeft er zich een enorme verschui-
ving voorgedaan. Veel mensen die vroeger thuiszorg ontvingen, 
krijgen nu HV1 een lichtere vorm van hulp.
De vraag is hoe dat komt. Heeft de gemeente, die verantwoorde-
lijk is voor de kosten van de zorg belang bij het zo veel mogelijk 
geven van lichte, goedkope vormen van hulp? Of is het zo dat de 
zorginstellingen voor de komst van de WMO te ruimhartig hulp 
gaven? Tot nu toe zijn er weinig klachten binnen gekomen bij de 
gemeente. De vraag is echter of mensen die ondersteuning nodig 
hebben snel zullen klagen.

Opheldering
De PvdA fractie wil hierover opheldering. Hoe komt het dat er 
zo’n grote verschuiving heeft plaatsgevonden. Wordt er door de 
gemeente wel goed geïndiceerd? Wordt er bij de indicatiestelling 
wel in voldoende mate rekening gehouden met de omstandig-
heden, waarin mensen leven?  De PvdA fractie heeft hierover 
tijdens de begrotingsbehandeling in de raad een motie ingediend, 
die door het overgrote deel van de andere fracties werd onder-
steund. Hierin wordt het college gevraagd om een onderzoek te 
laten doen door een onafhankelijke instelling naar de kwaliteit 
van de indicatiestelling.

Kwaliteit van de zorg
Daarnaast wil de PvdA weten of de kwaliteit van de zorg nu de 
WMO er is, nog wel in overeenstemming is met de vraag van de 
klant. Inmiddels heeft het college toegezegd dat het onderzoek 
naar de kwaliteit van de zorg er komt.

Marktwerking
Het moeilijke is, dat de uitvoering van de WMO plaatsvindt tegen 
de achtergrond van de marktwerking in de zorg. Als gevolg hier-
van dreigen veel zorgverleners die verantwoordelijk waren voor 
de zwaardere vormen van thuiszorg, hun baan te verliezen. In 
Hoorn valt dat gelukkig erg mee.

Compliment
De PvdA fractie volgt de ontwikkelingen kritisch, echter een com-
pliment aan het adres van onze wethouder Ronald Witteveen is 
ook op zijn plaats. De invoering van de WMO is een gigantische 
operatie geweest, die op een uitstekende manier is verlopen. 
Veel mensen voelen zich betrokken bij de invoering van de 
WMO. Tal van initiatieven om het vrijwilligerswerk en de mantel-
zorg te versterken zullen het komend jaar worden uitgevoerd. 
We zijn op de goede weg…………

Arnoud Schaake, gemeenteraadslid
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“De begrotingsraad is achter de rug en op zich staan we er 
financieel redelijk voor. Dat houdt in dat er mogelijkheden 
zijn om keuzes te maken. Aan de andere kant worden 
we in onze stad ook steeds meer geconfonteerd met 
grootschalig “onderhoud”. Als wethouder financien zal 
ik proberen om het juiste evenwicht te vinden in nieuwe 
uitdagingen, afstoten van oud beleid en een goed woon 
-en leefklimaat.
Recent hebben we weer nieuwe inwoners mogen 
begroeten in het stadhuis en dan hoor je vaak, dat Hoorn 
een fijne stad is om te wonen, maar heel vaak wordt het 
gemis van een bioscoop genoemd. Je kunt zien dat de 
rotonde en de weg nu echt vorm gaat krijgen en ik hoop 
ook dat er binnenkort ook concrete zaken genoemd 
kunnen worden over de bioscoop en de dansgelegenheid.
De wijk Bangert-Oosterpolder gaat verder in ontwikkeling 
en ook het centrumgebied komt binnenkort in discussie. 
In het eerste kwartaal van 2008 zal de Raad van State 
uitspraak doen over het bestemmingsplan. Ik ga uit van 
een goede afloop en dan kunnen we meer energie steken 
in de uitvoering en hopelijk minder in procedures.
Voor de bereikbaarheid van Hoorn en de economische 
ontwikkeling van Westfriesland is de aanleg van de 
verbrede Westfrisiaweg van groot belang. Ook in dit project 
staan we voor spannende maanden. Wat doet de regio, 
wat gaan provinciale staten besluiten en zal het ons lukken 
om bij de rijksoverheid geld los te krijgen?
Op 13 december heeft de provinciale Taskforce 
Ruimtewinst een indrukwekkende presentatie gegeven 
over de potentie van het stationsgebied en Pelmolenpad. 
Het blijft een uitdaging om als PvdA wethouder, samen met 
college en onze fraktie de stad vorm te geven.”

Jack van 
Es

is getekend......



Motie communicatie 
aangenomen
De afdeling Hoorn heeft op verzoek 
van de voorbereidende congresver-
gadering een actuele motie inge-
diend over politieke communicatie. 
Met als voorbeeld de topinkomens 
en het referendum wordt in deze 
motie gesteld dat de kiezer de PvdA 
niet goed kan volgen. Dit brengt 
de partij schade toe. Met de motie 
roept de afdeling Hoorn de landelijke 
fractie op de politieke communicatie 
te verbeteren en te meer aandacht te 
besteden aan hetgeen de PvdA door 
deelname aan het kabinet bereikt en hoe dit kabinet zich onder-
scheidt van het voorgaande als gevolg van de PvdA deelname. 
De motie van Hoorn is met een positief advies van het landelijk 
partijbestuur zonder een tegenstem aangenomen op het con-
gres (zie voor de volledige tekst op de website 
http://www.hoorn.pvda.nl/).

Judith de Jong
congresafgevaardigde PvdA-Hoorn

financieel bij te staan zodat de verenging goed uitgerust het 
nieuwe voetbalseizoen in kon gaan.
De eerste wedstrijd was spannend. Zouden alle aanpassingen 
voldoende zijn om de beoogde risicowedstrijd goed te door-
staan en ook niet onbelangrijk: hoe zou Zwaluwen ’30 voet-
ballen. Als sportliefhebber heb ik op de eerste rij gezeten. De 
organisatie rondom de wedstrijd verliep goed en de uitslag: 2-2 
tegen Katwijk was zeker geen slechte start. 
Dit jaar zal  in de sportraad de door hun ontwikkelde sportvisie 
voor Hoorn besproken worden. Ook daar ben ik steeds van de 
partij om te kijken waar de PvdA kan bijdragen aan een goede 
maatschappelijke visie op sport waarbij iedereen mee kan doen.

Loes Hortensius, raadslid, 

Op 6 oktober 2007 was het partijcongres van de 
Pvda in de RAI te Amsterdam. Hete hangijzers 
op dit congres waren het referendum over Eu-
ropa en het ontslagrecht. Het congres steunt de 
lijn van de fractie over het Europese referendum. 
Ook was het congres heel duidelijk over het ont-
slagrecht. Hier mag niet aan gemorreld worden. 

Belangrijk
In de speeches van Wouter Bos, Jacques Tichelaar en voorzit-
ter Ruud Koole werd benadrukt hoe belangrijk deelname van de 
PvdA aan de regering wel niet is. De PvdA maakt echt een ver-
schil. Dat blijkt uit concrete resultaten, zoals het generaal par-
don, meer salaris voor leraren, de herinvoering van subsidies 
voor duurzame energie en het geld dat beschikbaar komt voor 
40 prachtwijken. Wouter Bos gaf aan dat regeren ook betekent 
dat je soms niet behaalt wat in je verkiezingsprogramma staat. 
Maar alleen als je niet meeregeert kan je je handen schoon 
houden. Op het pluche van de oppositie is het met andere 
woorden heel makkelijk.  Daarvan zei Bos: “De oppositie heeft 
hele schone handen, maar tegelijkertijd ook hele lege handen”. 

Enkele maanden terug zijn we met de fractie op werkbezoek 
geweest bij vv Zwaluwen ’30. Het werkbezoek was op verzoek 
van de voetbalvereniging. Zij zijn gepromoveerd tot de hoofd-
klasse in het amateurvoetbal. Dat was naast een feestelijk feit 
ook een grote organisatorische uitdaging. Het bestuur heeft 
toen advies gevraagd aan de PvdA-fractie. Er moest op stel en 
sprong veel zaken worden aangepakt om het terrein klaar te 
maken voor een hoofdklassewedstrijd. En daar had de vereni-
ging niet al het geld zelf voor. Naast eigen wensen stelde ook 
de KNVB zijn eisen. Naar aanleiding van het bezoek heb ik 
namens de fractie art. 43-vragen gesteld aan het college. Het 
college heeft toen in een spoedvergadering besloten in te gaan 
op de gestelde vragen en en het College besloot Zwaluwen ’30 

Motie Hoorn wordt aangenomen op PvdA congres

 Colofon
 Eindredactie:
 Steven de Waart, tel. 247245
 s.dewaart@zonnet.nl   
 Kenneth Nijman, (coördinator)  tel. 245814 
 kenneth.pvda@quicknet.nl
 Jeroen van der Veer
 jvanderveer@quicknet.nl  
 Ed Wagemaker, tel. 217385
 edcwa@xs4all.nl
 Aan dit nummer werkten mee:
Simon Broersma, Dennis Bruin, Piet Bruijns, Dolf van 
Dijk, Alex Flameling, Jack van Es, Sjaak Grosthuizen, 
Loes Hortensius, Judith de Jong, José Kamphuis, 
Ruud Knaack, Dilek Kucuksanturk, Kholoud Al 
Mobayed, Arnout Schaake, Ronald Witteveen, Toon 
v.d. Wijdeven, Ed Wagemaker.
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 Contactgegevens PvdA

 PvdA-Hoornsite: www.hoorn.pvda.nl
 
 Dolf van Dijk (bestuursvoorzitter): 
 dvdijk@xs4all.nl   tel. 244435
 Dennis Bruin (bestuurssecretaris) 
 dennis.bruin@12move.nl   tel 231487
 Judith de Jong (fractievoorzitter) 
  judith.dejong@planet.nl   tel. 273293
 
 websiteprovincie Noord-Holland: 
 www.gewestnoord-holland.pvda.nl
 e-mail fractieondersteuning: 
 pvda@noord-holland.nl   tel. 023-5144389
 landelijke PvdA: www.pvda.nl
 e-mail partijbureau (Amsterdam) 
 pvda@pvda.nl   tel. 020-5512155
 ledenadministratie (adreswijzigingen e.d.)   
 ledenadministratie@pvda.nl   tel. 020-5512290
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GOED FOUT

Column door Sjaak Grosthuizen
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“Vanaf mijn vroegste jeugd ben ik geconfronteerd met begrippen als goed en kwaad. De boze 
stiefmoeder van Sneeuwwitje en de heks van Hans en Grietje stonden model voor hen die niet 

deugden. Ik wist van wolven dat ze niet waren te vertrouwen. Iets later ontdekte ik ook foute mensen 
bij ons in de straat. Die van nummer 6 waren communist en daar wilden we na enkele verhalen over 
wat de Russen allemaal aan het uitvreten waren in Hongarije niet mee spelen. Die van enkele straten 
verderop waren achterbuurters en daar moest je fatsoenlijkheidshalve ook uit de buurt blijven. In de 

zeer weinige zwart-wit cowboyfilms zag in al na de eerste flikkerende beelden meteen wie de boef 
was en wie de goeie. Thuis en op school werd mij haarfijn duidelijk gemaakt hoe ik een brave burger 

kon worden. Een goeie dus. Martelaarsverhalen sterkten mij in de overtuiging dat ik goed op weg 

was. Ik zou me onder de vreselijkste martelingen mijn ware geloof niet laten afpakken! In mijn latere 
jeugdjaren kocht ik een boek over de Tweede Wereldoorlog ‘De dag waarop mijn vader huilde’. 

Een indrukwekkend boek over de heldendaden verricht voor het vaderland door gewone burgers 
in Nederland. Een aantal oorlogshelden uit dit boek leven nog steeds voort in straatnamen. Ook 

in Hoorn. Ik wist na het lezen van deze verzetsverhalen dat ik nooit fout zou zijn in een oorlog. Dat 
voelde ik gewoon. Ik zou me niet laten meeslepend door volksmassa’s en was bereid om dat met 

een grote groep medestanders te laten zien op de barricaden. 

Langzaamaan wordt je ouder en dan ontmoet je echte Duitsers. Onze buren hadden Duitsers in de 
zomer. De familie Göring. Geen familie van. Zij kwamen elk jaar terug en zelfs mijn ouders sloten 

vriendschap met ze. 
Dan komt er het moment dat men van je aanneemt dat je volwassen bent. Je gaat reizen en spreekt 

mensen uit diverse landen van Europa, waardoor vooroordelen van plek wisselen. Zelfs sterk 
verminderen. Je leert jezelf kennen. Je leert mensen kennen van diverse pluimage. Als rechtgeaarde 
KVP-er spreek je andersdenkenden en ineens ontdek je dat je bij een andere partij beter thuishoort 

en wordt je zelf onderwerp van discussie tussen goede en kwade keuzes. Met mijn ouders sprak 
ik niet over politiek, om de goede vrede te bewaren. Ik leerde VVD-ers kennen die bij de goeien 
hoorden. Communisten die ik ook bij de goeien rekende. Partijgenoten die je de partij uit zou 
wensen. Ik ontdekte het helemaal niet vast staat dat ik martelaarsbloed bezit. Ik viel van mijn 

geloof af, begon de koningin te waarderen, was trots op Nederland, maar niet op de Nederlanders 
op een paar schaatshelden na, toonde totaal geen interesse voor nationale voetbalsuccessen, 
begon cynischer te denken over de politiek en de mensheid in het algemeen en hoopte op een 

therapeutische werking van het schrijven van columns. Dat werkte.
De lokale politici hebben voor het overgrote merendeel mijn hartelijke sympathie en als je ze 

wat langer volgt, begin je plezier te krijgen in de ontwikkeling die ze doormaken van groentje tot 
routinier. Zelfs als beginnelingen met te hoge aspiraties een enkeling met de beste bedoelingen in 

de vernieling helpen, bestorm ik nog geen barricades. Heb ik slappe knieën of zijn mijn idealen op? 

Ach, wat gebeurt er nu helemaal op lokaal politiek niveau? 
Nee, dan de landelijke politiek! Stormachtige ontwikkelingen. Een zwaar verliezende weifelende 

Wouter Bos, sterk winnende schijndemocratisch linkse en rechtse potentaten, overlevende 
schijnheiligheid van christendemocratie die er allemaal om vragen na de verkiezingen nogmaals een 

standpunt in te nemen. Geert Wilders wil met zijn perverse politiek zijn eigen hel en verdoemenis 
laten prevaleren boven die van andere culturen. Jan Marijnissen die vòòr de verkiezingen zo 

democratisch leek en na de verkiezingen zijn vertegenwoordigers tegen heug en meug wil laten 
profiteren van zijn pokken en mazelen. Wie is er nou de goeie en wie de slechte? Ik wil niet meer 
kiezen. Ik kies slechts voor cynisme. Cynisme is de mooiste uitlaatklep voor frustraties, ook al 

bereik je er niks mee. Misschien juist omdat je er nooit iets mee zult bereiken. Cynisch zijn op de 
kiezers, cynisch op de gekozenen en wellicht cynisch op mezelf. Ik hou van stiefmoeders en heksen. 

Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Ze zijn net iets minder echt en geloofwaardig dan politici”.

STORMACHTIGE ONTWIKKELINGEN

MARTELAARSVERHALEN

FAMILIE GöRING


