
 

Afdeling Hoorn 

 

Beste Partijgenoot, 

Hierbij ontvang je onze nieuwsbrief over de belangrijkste activiteiten en politieke 

gebeurtenissen van PvdA-Hoorn in de afgelopen maand. 

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker en Melanie Roeleveld 

P.S. We zien je graag volgende week bij de ledenvergadering! 

woensdag 11 maart, 20:00u, Hotel De Magneet 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
1) Nieuwe burgemeester 
 
Op dinsdag 11 februari werd bekend dat onze eigen Judith 
burgemeester wordt in Wormerland. Op 14 april zal zij 
worden beëindigd. Wij zijn meer dan trots op deze 
benoeming en vinden de benoeming een prachtige 
erkenning voor al haar inzet en harde werk. We wensen 
haar natuurlijk ontzettend veel succes en gaan haar missen 
hier in Hoorn! 
 
 
 
2) Werkbezoek Straatpastoraat Hoorn 
 
Op maandag 10 februari bezocht onze voltallige fractie 
het straatpastoraat Hoorn. Wij spraken met Esther 
Jeunink, de straatpastor, over haar werk. Het was 
bijzonder om te horen over haar werkzaamheden in de 
stad, op straat en bij het Leger des Heils. Ook bijzonder 
om te horen over het kleine beurzenfestival dat zij vorig 
jaar voor de eerste keer organiseerde en dat een groot 
succes was. Ook Esther heeft ons verteld dat er te weinig 
opvangplekken zijn voor daklozen in Hoorn. Vooral 
plekken waar gewerkt kan worden aan de terugkeer in de 
maatschappij zijn er te weinig. Het was fijn dat Esther de tijd nam om met ons in 
gesprek te gaan en wij zullen haar input meenemen in onze raadswerkzaamheden.  
 
 
 
3) Tiny Houses 

Aansluitend op onze hoogbouw initiatieven, focussen we 
ook op andere woonvormen, zoals het Tiny Houses 
initiatief! Tijdens de initiatievenmarkt in december zijn we 
in contact gebleven met mensen die het Tiny Houses 
concept presenteerde om zo de raad te bewegen naar een 
actieve ondersteuning voor dit initiatief. Er zijn gesprekken 
geweest met alle fracties waarbij zij positief hebben 
gereageerd. Dat biedt hoop! In combinatie met de crisis- en 
herstelwet waarbij er experimenten plaats kunnen vinden 
die eventueel afwijken van een bestemmingsplan, zijn er 
meer mogelijkheden beschikbaar. Nu kijken wij naar wat de meest praktische te 
bewandelende weg is om dit fantastische initiatief realtiet te laten worden.  

  

 



 
4) Radio Hoorn 

De PvdA was in februari aanwezig bij een presentatie van 
HoornRadio over hun toekomstplannen en wat ze de 
afgelopen 8 jaar allemaal hebben opgebouwd. Hieruit 
kwam een nieuwe discussie naar voren over het 
mediabeleid van Hoorn. HoornRadio zou graag willen 
uitbreiden, maar wij hebben al een publieke radio: 
WEEFF, de regionale omroep. Verschillende raadsfracties 
gaan met elkaar om de tafel om de prestatieafspraken 
tussen de gemeente Hoorn en WEEFF te evalueren. 
Wordt vervolgd!  

 
 
5) Mediacursus 
 
Op 11 februari jl. hebben Thomas, Jetty en Arnold een korte training gevolgd over het 
gebruik maken van Social Media. De PvdA-Hoorn maakt natuurlijk al langer gebruik van 
Facebook en Instagram, maar het kan natuurlijk altijd beter en effectiever. Zo hebben 
wij binnen een paar uur tijd veel tips gekregen over het maken en posten van berichten. 
We hebben een inkijkje gekregen in hoe 
algoritmes werken en hoe we daar vervolgens 
weer ons voordeel mee kunnen doen. Maar ook 
het tijdsstip van plaatsing heeft bijvoorbeeld 
invloed op hoeveel mensen onze berichten onder 
ogen krijgen. Gelukkig kregen we aan het eind van 
de training nog een A4-tje mee naar huis, waar 
alles nog even kort werd samengevat. We zijn 
benieuwd of jullie de komende maanden verschil 
gaan merken… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politiek 
 
1) Jetta Kleinsma gelden 
  
De PvdA-Hoorn heeft signalen gekregen vanuit het werkveld dat er onduidelijkheid 
bestaat over de uitgaven die worden gedaan vanuit het extra geld dat het Rijk 
beschikbaar heeft gesteld voor de armoedebestrijding onder jongeren. Eerder al, eind 
2018, meldde het Noordhollands Dagblad dat gemeenten deze gelden in de regio 
Westfriesland massaal laten liggen of aan andere dingen uitgeven.  
 
In Hoorn blijkt uit de cijfers van 2017 dat er een bedrag van €417.830 beschikbaar was 
waarvan er ongeveer €110 duizend euro is uitgegeven. In 2018 was er een bedrag van 
circa vier ton beschikbaar, waarvan slechts twee en een halve ton is uitgegeven. De 
cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar.  
 
Naar aanleiding van deze informatie hebben wij 
artikel 36 vragen gesteld aan het college. We 
wilden graag duidelijkheid over de bestedingen 
van dit extra geld. Inmiddels zijn de 
antwoorden gekomen op deze vragen en zullen 
we nog met vervolgvragen komen.  
 
 
 
2) Clean2A 
 
Danny Verdonk en Menno Jas hebben op 4 februari een interpellatiedebat aangevraagd 
over de subsidie van €40.000 euro die is verstrekt aan het project Clean2A vanuit de 
pot Colour Locale. Het ging hen daarbij absoluut niet over het project zelf, dus niet over 
de aanvragers van de subsidie, maar over de manier waarop deze subsidie is verstrekt 
en op welke gronden. Volgens de gemeentewet en de Algemene subsidie verordening 
had de wethouder Al Mobayed zich aan een aantal stappen moeten houden. Zo had zij, 
onder andere,  de raad moeten vragen of het goed was dat zij, tegen de regels van de 
subsidieverordening in, subsidie mocht verstrekken. Het interpellatiedebat werd 
toegestaan, maar er ontstond een bizarre situatie toen de wethouder op geen van de 
zeven gestelde vragen antwoord gaf. Zij beweerde deze antwoorden eerder schriftelijk 
al te hebben gegeven. Dit was onjuist. Aan het einde van het debat beloofde de 
wethouder de antwoorden alsnog schriftelijk te 
geven. Dit zou volgens haar geen enkel 
probleem zijn, omdat de antwoorden al eerder 
gegeven waren. Toch duurde het nog tot 24 
februari voordat de antwoorden bij de Raad 
kwamen. Voor ons was het ons eerste 
interpellatiedebat en wij waren verbijsterd 
over hoe dat debat is gevoerd. Word vervolgd.  
 
 
 
 



 
3) Hoogbouw 

De wooncrisis is een feit en daarmee is het startschot gegeven voor de race naar de 
oplossingen. Hierbij moeten we outside the box denken: Van Tiny Houses en onze 
woonvoorstellen tot en met hoogbouw. De PvdA heeft daarom het voortouw genomen 
en een motie opgesteld, met zowel coalitie als oppositiepartijen, die het college oproept 
om een hoogbouwvisie te ontwikkelen aan de hand van de adviezen van het rapport 
“Hoogbouw, een studie naar Nederlandse 
Hoogbouwcultuur” van stichting Hoogbouw.  

Ook de wethouder wonen is inhoudelijk 
positief en nu zijn we in gesprek over hoe we 
deze motie het beste kunnen insteken, waarbij 
nu de focus is op het document “meer stad 
worden”.  

 

 

 
4) Schuldhulpverlening 

Armoedebestrijding is een van de drie belangrijkste speerpunten van de PvdA-Hoorn. 
Als lid van de rekenkamercommissie was Arnold Wegner betrokken bij het onderzoek 
naar schuldhulpverlening in Hoorn. Ondanks de grote inzet van medewerkers blijkt 
deze niet optimaal te functioneren. Het ontbreekt aan goede communicatie en het lukt 
al langere tijd niet om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Vooral 
ondernemers dreigen tussen wal en schip te raken. Niet iedereen die zich met 
problematische schulden bij de gemeente meldt, 
wordt even goed geholpen, concludeert de 
rekenkamercommissie. Aan de gemeente wordt 
geadviseerd met name de onderlinge 
communicatie tussen de betrokken ambtenaren 
te verbeteren. Ook moet iedereen die zich meldt 
bij de gemeente worden geholpen, aldus de 
aanbevelingen van de commissie aan de 
gemeente Hoorn. Als u het hele onderzoek wil 
lezen, klik dan op deze link: 
https://www.hoorn.nl/bestanden/documenten/nieuws/20-RKC%20Hoorn%20-
%20Rapport%20Schuldhulpverlening.pdf 

 
 
 
 
 
 

https://www.hoorn.nl/bestanden/documenten/nieuws/20-RKC%20Hoorn%20-%20Rapport%20Schuldhulpverlening.pdf
https://www.hoorn.nl/bestanden/documenten/nieuws/20-RKC%20Hoorn%20-%20Rapport%20Schuldhulpverlening.pdf


5) Turborotonde 

Het mag wat kosten. In 2013 is de huidige Turborotonde aangelegd voor ca. 5 à 10 
miljoen en nu wordt die vervangen door een 2* 2 baans kruispunt met stoplichten à 10 
miljoen. Helaas ging er wat fout en moet het een 3 * 3 baans kruispunt met stoplichten 
worden. De extrakosten daarvan worden nog 
onderzocht. Het zou ons niet verbazen als er 5 
miljoen bijkomt. De huidige aanpassing loopt vooruit 
op de aanpassingen die RWS sowieso van plan is om 
te doen in het kader van de verbetering van de A7 
richting Amsterdam. Verder stelt het college de 
gemeenteraad voor om ook aanvullende 
maatregelen op de Provincialeweg te onderzoeken 
en een mobiliteitsvisie op te stellen.  

Zoals gezegd, het mag kennelijk wat kosten. De fractie vraagt zich wel af of het zoveel 
had moeten kosten en of de volgorde van al die zaken wel zo logisch is.  

 
 
 


