
 
Beste partijgenoot, 
 
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief over de belangrijkste activiteiten en politieke gebeurtenissen van 
de PvdA-Hoorn in de afgelopen maand.  
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, zijn raadslid Danny Verdonk en de PvdA-Hoorn een 
intensieve samenwerking aangegaan. Wel nu, in het onderstaande bericht stelt Danny zich kort voor. 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens fractie en bestuur, 
Maikel Schuitemaker 

 
 
Even voorstellen 

De afgelopen periode is er een intensieve samenwerking aangekondigd tussen PvdA en 
fractie Danny Verdonk. Danny stelt zich kort voor: 

Hoi! 

Ik ben Danny Verdonk, 38 jaar, vader van drie jongens en woon in de Risdam (Hoorn). In 
mijn dagelijks leven werk ik als duurzaamheidsmanager voor verschillende bedrijven in 
Nederland en België. Daarbij werk ik vooral aan verdienmodellen voor een circulaire 
economie en een duurzame toekomst. Daarnaast ben ik ambassadeur voor Our New 
Economy (ONE). Een stichting die onderzoek doet naar en in praktijk brengt van de 
nieuwe economie. Denk hierbij aan modellen zoals ‘de Donuteconomie’ en ‘het 
basisinkomen’. Daarnaast ben ik één van de ‘trekkers’ van het leernetwerk Circulaire ICT 
van overheidsinkopers en bedacht en organiseerde ik afgelopen mei de ‘Week van de 
Westfriese Circulaire Economie’. 

Zoals u leest, een grote interesse in verandering, circulaire economie en nieuwe modellen. 
En mijn werk en interesses zijn direct ook een grote drijfveer voor de politiek. Ook daarin 
kijk ik graag naar nieuwe en andere manieren dan die we al kennen, want we doen het al 
te lang zoals we het altijd al deden. Als we mensen vragen of ze verandering willen dan 
zegt iedereen ja. Als we vervolgens vragen of ze dan zelf willen veranderen is het 
antwoord al moeilijker. Daar zit voor mij de uitdaging. Hoe helpen we, als gemeente en als 
raad, mensen naar een duurzame en sociale toekomst? 

De komende periode zal de samenwerking met de PvdA verder vorm gegeven worden. Tot 
die tijd vergader ik mee met de fractie en delen we vooral standpunten en inzichten. Nu is 
het tijd voor het reces, na een veelbewogen eerste jaar in de Hoornse politiek om er in 
september weer vol tegenaan te kunnen. Ondanks dat ik nog geen fractielid ben van de 



PvdA mag u mij natuurlijk benaderen met vragen en opmerkingen. Dat kan via 
danny@10thman.nl 

 

Ik wens u een fijne zomervakantie! 

Met vriendelijke groet, 

Danny Verdonk 

 
 
Activiteiten 

1) Ironman 
 
In het weekend van 5, 6 en 7 juli stond het langverwachte evenement Ironman op de 
agenda. In Hoorn deden zo’n 1250 sporters mee aan de verschillende onderdelen van deze 
wedstrijd. De olympische afstand werd op zondag gedaan: 1,5 km zwemmen, 40 kilometer 
fietsen en 10 kilometer rennen. Arnold en Arnica zijn aanwezig geweest bij de start van 
het evenement en zijn daarna gebleven om alle zwemmers het water uit te zien komen. Er 
deden verschillende wethouders mee en wat raadsleden. Ook sommige ambtenaren waren 
van de partij. Bij de start was het erg druk op de Westerdijk. De sfeer was goed. Ondanks 
mopperende inwoners die zeiden niet goed geïnformeerd te zijn, kijken wij terug op een 
mooi evenement.  
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2) Fietsenrek Westerdijk 
 
Nadat begin mei een brief binnenkwam van een groep inwoners van de Westerdijk over 
een door henzelf geplaatst fietsenrek, is Arnica gaan kijken daar. Samen met een van de 
bewoners heeft zij gekeken naar een alternatieve plek voor dat fietsenrek, omdat de 
gemeente had aangegeven dat het rek niet mocht blijven staan op de plek waar de 
bewoners het hadden neergezet. Na het bezoek van Arnica aan de Westerdijk heeft zij de 
ambtenaar die hierover gaat, uitgenodigd samen met haar te gaan kijken. Doel van dit 
werkbezoek was te komen tot een oplossing die voor zowel de bewoners als voor de 
gemeente goed zou zijn. Dat is gelukt! De ambtenaar wilde meedenken en kwam met een 
perfecte oplossing. Binnen een maand heeft hij geregeld dat het bosjes dat toch niet goed 
onderhouden werd, vervangen werd door een betegeld plaatsje. Inmiddels staat daar het 
fietsenrek en zijn de bewoners heel tevreden. Het is fijn dat je als raadslid soms zo 
duidelijk ziet dat je door het gesprek aan te gaan met inwoners en ambtenaren mee kan 
helpen te komen tot breed gedragen oplossing! 
 

   



  

 
3) Wijkkijk Hoorn 
 
Op zondag 7 juli werd voor de tweede keer de Wijkkijk georganiseerd in Hoorn Noord – 
Venenlaankwartier. Een prachtig gevarieerd programma samengesteld door artistiek 
coördinator Ingrid Docter. Op allerlei locaties kon men genieten van verhalen, muziek, 
activiteiten en ook dit jaar sloot men af in het Engelse park met een picknick. Arnold en 
Arnica gingen langs bij de Hoornse brassband die onder de bomen een prachtige plek had 
om hun muziek ten gehore te brengen. Ook gingen zij langs bij een jazzy bandje dat op een 
afgelegen plek in een tuin muziek speelde. Zij fietsten via het Engelse park naar de 
Johannes Poststraat waar zij luisterden naar de verhalen van Piet Baas, zoon van slagerij 
Baas. Ook dit jaar genoten ze van dit geweldige buurtinitiatief waarbij het thema de 
ontmoeting centraal staat. Wat de PvdA betreft volgend jaar weer! 
 

   

 
4) Groenvisie 

Op de groenmiddag op zaterdag 22 juni heeft de gemeente de Groenvisie toegelicht. De 
strekking is: het moet natuurlijker en meer samen met de bewoners. Bezoekers werden 
ontvangen door ambtenaren, commissie- en raadsleden, bezoekers konden hun wensen en 
ideeën kenbaar maken. Daar zaten aardige aanvullende ideeën tussen, zoals meer groen 
op bedrijventerreinen en ook groen in het water (waterplanten).  

Alhoewel het aantal bezoekers niet zo groot was, werd geconstateerd dat het een goede 
start is, want een goede betrokkenheid bij het geleidelijk ombuigen van het groenbeheer is 



nodig. Ook wij als PvdA kunnen die ombuiging waarderen. Een punt van zorg blijven 
echter de financiële middelen. Wethouder Simon Broersma gaf aan dat het met hetzelfde 
geld moet. Dat wordt nog een opgave voor de gemeente, want een begin van verandering 
kost meestal geld. 

 

 
 

5) Borrel 
 
Op vrijdag 5 juli was de afsluitende borrel van dit politieke jaar. Het bestuur en de fractie 
kwamen bijeen om met elkaar het glas te heffen. Er werd teruggekeken op het afgelopen 
jaar, maar ook vooruitgekeken naar wat er nog allemaal komen gaat.  
Via deze weg wil ik Arnold en Thomas bedanken voor hun inzet, hun enthousiasme en hun 
steun. Ook Judith wil ik bedanken voor alle lessen die zij mij heeft geleerd. Het blijft 
bijzonder fijn om met dit team de gemeentepolitiek te bedrijven. Daarnaast bedank ik het 
bestuur voor hun steun en ondersteuning. Het is fijn te zien dat we met elkaar de PvdA-
Hoorn steeds beter op de kaart gezet krijgen. Fijne zomer & op naar een nieuw politiek 
jaar! 
 



  

  

  

 
 
Politiek  

1) Kadernota 
 
Op dinsdag 25 juni was het tijd voor het bespreken van de kadernota. Het was een zeer 
hete dag in het gemeentehuis waar het kwik opliep tot wel 38 graden.  
 
Vanuit de PvdA-Hoorn is onze zorg uitgesproken over de financiën. Wij zien oplopende 
tekorten die, in het slechtste scenario, kunnen oplopen tot zo’n €9,5 miljoen. Het grootste 
tekort zit binnen het Sociaal Domein. Dit college wil deze tekorten oplossen door geld dat 
vanuit het Rijk moet komen en door bezuinigingen binnen het Sociaal Domein. Landelijk 
gezien is er twee miljard euro nodig om de tekorten in het Sociaal Domein op te kunnen 
vangen. Voor nu stelt Den Haag incidenteel €450 miljoen euro beschikbaar. Dit betekent 
dat Hoorn niet kan rekenen op genoeg geld om het tekort te dekken. Dit college kiest er 
voor het resterende tekort op te vangen door het bezuinigen binnen het Sociaal Domein. 
Daar is de PvdA pertinent op tegen!  
 
In onze bijdrage hadden wij het over het wegpoetsen van tekorten. Dit werd ons niet in 
dank afgenomen. Niet alleen viel de wethouder over deze woordkeuze, ook de voorzitter 
(Jan Nieuwenburg) had er grote moeite mee. Wij blijven van mening dat het college in de 



kadernota een vertekent beeld geeft over de slechte financiële situatie waarin Hoorn 
verkeert. Wij zullen het zien in oktober bij de bespreking van de begroting.  
 

 
 
2) Amendement jongerenhuisvesting  
 
Een gezonde en dynamische stad, is een stad waar het verleden de toekomst ontmoet en 
waar jong en oud de handen ineen slaan. Maar als je de cijfers erop naslaat zie je dat dit 
laatste uit balans dreigt te raken door vergrijzing en het tekort van woningen waardoor 
jongeren de stad uit trekken.  
Daarom heeft Thomas samen de handen in een geslagen met onze partners in de raad 
voor een amendement voor meer jongerenwoningen in de stedelijke rand. Wij zijn trots en 
blij dat deze motie met brede steun is aangenomen en wij blijven werken aan meer en 
betaalbare woningen, voor zowel jong als oud. 
 



 
 
3) Social Development Goals (SDG’s)  
 
De VN heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG's) opgesteld die aan allerlei 
onderwerpen raken: van armoedebestrijding en veiligheid tot en met duurzaamheid. 
Organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen gebruiken deze SDG’ss als meetlat waar 
zij hun beleid aan toetsen. Hoorn heeft zich via de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) met de G40 (de 40 grootste gemeentes van Nederland) aangesloten bij een pilot 
voor de stedelijke implementatie van deze goals onder de noemer “Global Goals”. Echter in 
beleidsvoorstellen kan men het niet of nauwelijks terugvinden en het is zonde als we 
kennis op de plank laten liggen. Daarom heeft Thomas tijdens de laatste 
raadsvergadering voor de zomer een motie ingediend die het college oproept om uit te 
zoeken wat de benodigdheden zijn om rapportage aan de hand van de SDG’s in te voeren. 
 



 
 

4) Prestatieafspraken Intermaris  
 
De gemeente en de huur coöperatie Intermaris gaan nieuwe prestatieafspraken met 
elkaar maken. Zij hebben gemeenteraadsleden afgelopen maandag uitgenodigd om bij de 
start van het proces aanwezig te zijn met een kijkje in de keuken. Hierbij deelden zij o.a. 
statistieken met ons, bijvoorbeeld op welke doelgroepen zij zich focussen, dat ze de 
woningbouwproductie gaan verhogen en waar nu de knelpunten liggen met het bouwen 
van extra huizen. Dit sterkt ons nog meer om met het college mee te denken over hoe wij 
meer woningen kunnen realiseren. Al met al interessante presentaties en Intermaris 
stuurt nog meer informatie in september. Zo hebben wij nog meer middelen voor ons doel: 
bouwen, bouwen, bouwen!  
 



 
 
5) Huis van de stad 
 
De PvdA-Hoorn blijft de voorkeur geven aan renovatie van het stadhuis aan de Nieuwe 
Steen! Dit markante gebouw -in 1975 ontworpen door architectenbureau Tauber- staat 
symbool voor een belangrijke groei periode en ligt prachtig centraal gelegen in onze 
mooie stad. Wij vinden niet alleen dat dit stadhuis een tweede leven verdient, maar dat 
renovatie ook een uitgelezen kans is om het goede voorbeeld te geven aan onze inwoners, 
van wie wij ook verwachten dat zij binnenkort hun woningen gaan verduurzamen. Als het 
zorgvuldig gebeurt, kan het gebouw prima aangepast worden aan nieuwe functies en 
eisen van de huidige tijd, zonder aan kwaliteit in te boeten. Het gebouw verdient een 
duurzame, respectvolle toekomst. Eindelijk kan hier eens sprake zijn van een win/win 
situatie, want zo vaak gebeurt het niet dat de meest duurzame oplossing tevens de 
goedkoopste is! 
 

 



  
 


