
 

 

Afdeling Hoorn 

 
 

Beste partijgenoot, 

Nieuwsbrief 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van PvdA-Hoorn over de belangrijkste activiteiten en politieke 

gebeurtenissen van afgelopen maand. 

Veel leesplezier! 

Ledenvergadering online – woensdagavond 4 november 

Zien we je aanstaande woensdagavond bij onze eerste online ledenvergadering? De 

uitnodiging (incl. vergaderstukken) zijn 20 oktober digitaal verstuurd. Mocht je ze niet hebben 

ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat (melanieroeleveld.pvda@outlook.com). 

Peiling speerpunten: laat je mening horen 

Veel hebben al veel reacties ontvangen op onze oproep d.d. 27 oktober aan alle leden om hun 

mening te geven over de mogelijke speerpunten van het verkiezingsprogramma 2022: dank 

daarvoor! Alle reacties die we tot en met maandag 2 november ontvangen nemen we mee in 

uitslag die tijdens de ledenvergadering wordt besproken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker en Melanie Roeleveld 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijn.pvda.nl/?max_wp_mail_redirect=b01ad722b17f907830e947412b5a9e08&id=33235&m=bS5zY2h1aXRlbWFrZXJAaG90bWFpbC5jb20=


Even voorstellen 
 
De afgelopen twee weken heb ik mogen kennismaken met 
betrokken en enthousiaste inwoners van Hoorn, PvdA-
Hoorn. Tijdens de fractievergaderingen ben ik warm 
welkom geheten, mijn dank daarvoor. De komende periode 
ga ik kijken of ik iets kan betekenen voor de PvdA en de 
gemeente Hoorn.  

Mijn naam is Lindsey van Berge en ik woon sinds acht jaar 
in de mooie stad Hoorn. Met veel passie geef ik nu ruim 13 
jaar les op een basisschool, met als specialisatie de 
kleutergroepen. Vijf jaar geleden heb ik meegeholpen met 
het opbouwen van de eerste Islamitische basisschool in 
Hoorn. Ik ben blij dat we vele vooroordelen over het Islamitische geloof hebben weg 
kunnen halen binnen de wijk. Op dit moment volg ik naast het lesgeven, ook een studie 
‘Intern begeleider en Remedial Teacher’.  

In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen, zwemmen, paardrijden of heerlijk wandelen 
met mijn honden.  

Maar hoe ben ik nu terecht gekomen bij PvdA-Hoorn?  

Een aantal weken geleden werd ik gebeld door Judith met de vraag of ik weleens heb 
nagedacht om de politiek in te gaan. Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit serieus over 
nagedacht, maar ik ben wel heel nieuwsgierig of de politiek iets voor mij zou kunnen 
zijn.  

Twee jaar geleden heb ik contact gezocht met de PvdA, omdat onze hond bijna was 
doodgebeten door een agressieve hond (vechtras) vlakbij ons huis. Deze hond bleek 
ook meerdere honden van andere buurtbewoners te hebben aangevallen. Hier werd 
niets aan gedaan vanuit de gemeente/politie, ondanks verschillende meldingen. Je 
stond als inwoner zogezegd in de kou.  

Van nature kan ik niet tegen onrecht en ben ik hier achteraan gegaan samen met Judith. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het hondenbeleid bij de gemeente is aangepakt.  

De maatschappij begint steeds meer te verharden en daarom is het zo belangrijk dat er 
mensen in de politiek zitten die met name de “gewone” inwoner hoort en ziet.  

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving waarin ieder elkaar steunt en de 
kans krijgt om te groeien. Als leerkracht geef ik dit iedere dag aan de kinderen mee 
maar hoe mooi zou het zijn als het daar niet bij blijft. Het lijkt mij dan ook een uitdaging 
om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de mensen die vaak niet gehoord worden en 
er alleen voor staan.  
 
 
 
 



Activiteiten 
 
1) Expoost 
 
Op vrijdag 9 oktober was Arnold Wegner namens de PvdA-Hoorn aanwezig bij de 
opening van de foto expositie van Kenneth Stamp. ‘Liefde is van iedereen!’ was het 
thema van de jaarlijkse regenboogviering tijdens de Westfriese Regenboogweek van 10 
tot en met 18 oktober. In dat kader maakte fotograaf Kenneth Stamp vorig jaar een 
serie portretten van LHBTI-ers met als fraai decor de museumboerderij in Hoogwoud. 
De laatste bewoner van de stolpboerderij, Adriaan Donker (1916-1984), was een 
veelzijdig Westfries met een brede interesse in kunst en cultuur. Iedereen was welkom 
op de boerderij. Leeftijd, afkomst en geaardheid waren ondergeschikt, belangrijker was 
wie men was. Voor Adriaan was iedereen gelijk. Geïnspireerd op deze levensvisie en de 
landelijke locatie waar hij zijn veelzijdige leven geleefd heeft, maakte Kenneth Stamp 
een fotoserie waarin liefde en waardering voor de medemens centraal staat, met een 
knipoog naar het landelijke leven. Een groot deel van deze fotoserie was een week lang 
te zien bij Expoost, gevestigd aan de Roode Steen 15 in Hoorn. 
 

 
 
 
2) Warmtenet 
 
Op vrijdag 2 oktober was er een bezoek aan het warmtenet in Heerhugowaard en 
Alkmaar. Danny Verdonk was daar namens zijn eigen fractie, de PvdA en als voorzitter 
van de procesgroep Duurzame Stad aanwezig. 

Een warmtenet is een stelsel van buizen in de grond dat is aangesloten op een grote 
warmtebron. Op deze manier hoeft een huis niet meer te worden voorzien van een Cv-
ketel die op gas gestookt wordt. Het is één van de volgende stappen in de 
energietransitie en naar gasloos wonen. De dag startte met een bezoek aan een 
woonwijk waarin op dat moment een warmtenet wordt aangelegd. In een 



demonstratiehuis konden we de impact zien, maar vooral ook de impact voor de straat 
en voor de wijk. Door een dergelijk groot project te combineren met andere 
onderhoudswerkzaamheden (zoals vervanging van het riool) kan er direct een mooie 
meerwaarde worden gecreëerd. De dag sloot af bij de huisvuilcentrale (HVC) in 
Alkmaar. Deze fungeert als de warmtebron voor de wijk in Heerhugowaard. Een 
warmtenet staat ook voor Hoorn op de planning om te starten in de wijk 
Kersenboogerd (rondom stationsgebied). Hoorn heeft natuurlijk geen centrale, daarom 
zou het in dit geval gaan via geothermie. Geothermie is een bron die warmte vanuit de 
aarde haalt en deze overzet naar het warmtenet in dit geval. Het is een groot project 
met veel onzekerheden, maar op deze dag bleek wel dat er ontzettend veel kansen 
liggen om duurzame stappen te nemen. We blijven als PvdA natuurlijk betrokken bij dit 
project en willen zoveel mogelijk rendement voor onze inwoners hieruit halen. Het mag 
geen prestigeproject worden, maar moet echt iets op gaan leveren op het gebied van 
duurzaamheid. 

Een impressie van deze dag volgt binnenkort als videoverslag via de gemeente Hoorn. 
We zullen dit natuurlijk delen als dit beschikbaar is. 

Heb je vragen over duurzaamheid of circulaire economie? Schroom niet om contact op 
te nemen met een van onze fractieleden of Danny Verdonk (d.verdonk@hoorn.nl). 

 

3) Kinderen van de Staat 

Op zondag 25 oktober was Arnica digitaal aanwezig bij een bijeenkomst met raadsleden 
uit de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord met wie wij een regeling hebben 
over Jeugdzorg+. Doel van deze bijeenkomst was om in gesprek te gaan met de 
schrijfster van het boek Kinderen van de Staat, Hélène van Beek, die als 
onderzoeksjournalist onderzoek deed naar de Jeugdzorg+ in Nederland. Hierbij 
besteedt zij ook uitvoerig aandacht aan de aanbesteding, zoals deze in Noord-Holland 
Noord is gegaan en waarbij Horizon als winnaar uit de bus kwam. Naar aanleiding van 
deze bijeenkomst, waar ook Meike ter Horst aanwezig was, jeugdrecht advocaat, is 
besloten om in alle achttien gemeenten een motie in te dienen waarin wordt verzocht 
een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar deze aanbesteding. Hangende dit 
onderzoek wordt verder gevraagd het contract met Horizon niet met twee, maar met 
een jaar, te verlengen. Voor ons staat vast dat Horizon bij lange na niet de zorg levert 
die zij beloofde te leveren en waarover duidelijke afspraken zijn gemaakt met de 

mailto:d.verdonk@hoorn.nl


achttien gemeenten. Horizon probeert kritiek en klachten aangaande hun handelen af 
te doen als ‘vuilspuiterij’ van Parlan, in de ogen van Horizon een slecht verliezer. Wij 
vinden dat de kritiek terecht is. Als zelfs de rechter besluit geen machtiging af te geven 
aan Horizon voor het aanbieden van zorg in fase 2, is er vast echt iets aan de hand. Dit 
ingewikkelde dossier wordt vervolgd. Het is in ieder geval heel fijn om regionaal samen 
te werken met raadsleden van progressieve partijen.  

Wil je er meer over lezen? 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201027_36048640/castricum-gaat-
verder-met-jeugdzorgaanbieder-horizon-ondanks-cowboypraktijken-het-is-een-
gedwongen-keus 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201028_24243934/raad-
enkhuizen-trekt-hard-aan-de-rem-over-jeugdzorg-horizon-het-zal-je-kind-maar-zijn 

 

 4) Regenboogviering 

 “Mam, pap, ga zitten… Ik moet jullie wat vertellen… Ik ben hetero.” Zo’n gesprek zal 
niet snel voorkomen in onze maatschappij, maar wel als je zelf anders geaard bent. Met 
alle angsten van afwijzing en pijn die erbij komen kijken als je als tiener (of 
volwassene) zo’n gesprek aangaat met je ouders en omgeving.   

11 oktober was de nationale “Coming-Out Day”, gevierd op Oostereiland in 
samenwerking met LHBTI+ Westfriesland, gevierd met discussies en een klein 
filmfestival op gepaste afstand. De viering van liefde is ontzettend belangrijk om te 
blijven doen. Landelijk gezien zijn één derde van alle discriminatiegevallen op basis van 
seksuele oriëntatie en in Noord-Holland-Noord is dit ruim een kwart. Daarom heeft de 
PvdA ook vragen gesteld aan het college over wat er naast deze viering gedaan wordt 
voor de LHBTI+-gemeenschap in onze stad in kader van het inclusiebeleid. Ook willen 
we weten welke plannen het college nog meer aan het ontwikkelen is om de 
weerbaarheid en acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap te bevorderen in Hoorn, 
gezien de recente cijfers. Er wordt al veel goeds gedaan, maar we hebben nog een hoop 
werk te verzetten.   
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Wij gaan net zolang door totdat mensen geen gesprek hoeven voeren met hun 
omgeving om te vertellen dat ze uit de kast komen. Wij hebben als doel dat iedereen net 
zoveel vrijheid ervaart om van iemand te houden als iemand die hetero is. Liefde 
zonder angst. Liefde zonder pijn en eenzaamheid. Liefde in vrijheid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Politiek 
 
1) Algemene beschouwingen 
 
Op 27 oktober zou de eerste raadsvergadering plaatsvinden over de begroting van 
2021. Tijdens deze algemene beschouwing zouden alle fracties hun verhaal mogen 
doen over de begroting. Vanwege de opleving van het coronavirus en de huidige extra 
maatregelen, is besloten deze vergadering te laten vervallen. Fracties hebben hun 
bijdrage schriftelijk mogen indienen. De bedoeling is nu dat het college een reactie geeft 
op de input van de partijen en een advies geeft aangaande de ingediende moties en 
amendementen. De raadsvergadering van 3 november zal vervolgens digitaal 
plaatsvinden. Tijdens die vergadering kunnen de fracties een reactie geven op de 
reactie van het college en uiteraard pleiten voor hun ingebrachte raadsinstrumenten. 
Het is een wonderlijke tijd waarin we leven en dit maakt het democratisch proces ook 
niet makkelijker. Zaak is nu er aan bij te dragen dat de verspreiding van het virus zo 
goed mogelijk bemoeilijkt wordt. Dat vraagt, ook van ons als raadsleden, flexibiliteit. 
Neemt niet weg dat wij, ook deze keer weer, zeer kritisch zijn over de gepresenteerde 
begroting van het college. De schriftelijke bijdrage is te lezen op 
https://hoorn.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen/.  
 

 
 
2) Interpellatiedebat schuldhulpverlening 
 
Op 20 oktober heeft Arnica Gortzak, met zes andere oppositiepartijen, een 
interpellatiedebat gevoerd met wethouder Kholoud Al Mobayed over de 
schuldhulpsanering. Aanleiding van dit debat waren de aanhoudende zorgen rondom 
de aanvraag van schuldhulpsanering voor ZZP’ers. Daarnaast waren er ook andere 
dossiers waarin de wethouder in onze ogen de Raad onterecht niet had meegenomen. 

https://hoorn.pvda.nl/nieuws/algemene-beschouwingen/


De wethouder nam uitgebreid de tijd om onze gestelde vragen te beantwoorden. Zij gaf 
in haar beantwoording aan dat er fouten zijn gemaakt en zij bood hiervoor haar excuses 
aan. Wij blijven deze wethouder uiteraard kritisch volgen en houden ten aanzien van de 
gemaakte toezeggingen vinger aan de pols.  
 
Wil je er meer over lezen? 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274853/hoornse-wethouder-moet-fouten-bij-
schuldhulpaanvraag-voor-zzpers-
uitleggen?fbclid=IwAR2x1wIOI67nHZ8O1kIbIkK4E8nnk_3VXEt8-
s6wVvxOHjgEgUPyzhurlvQ  
 

 
 
3) Bomen Westerdijk 
 
Op 20 oktober stond een motie over het behoud van de bomen op de Westerdijk op de 
agenda van de raad. Deze motie dienden wij samen in met Hoorn Lokaal en GroenLinks. 
De afgelopen twee jaar hebben de partijen PvdA, GL en HL zich gezamenlijk ingezet 
voor het behoud van de bomen op de Westerdijk. Hiervoor hebben wij menig gesprek 
gevoerd met inwoners, wethouder, ambtenaren en overige raadsleden. Ook zijn er 
artikel 36 vragen gesteld en is er dus deze motie ingediend.  
 
De wethouder heeft deze motie tijdens de vergadering van 20 oktober jl. afgeraden. 
De enige mogelijkheid om nog een meerderheid in de raad te krijgen was het aanpassen 
van de motie. Wij wilden uiteraard in de raad alles eruit halen wat er nog in zat. Dit om 
zo een duidelijk statement als raad mee te geven aan het college.  De raad stemde 
nagenoeg unaniem in met deze motie, waarmee het belang van het groene aangezicht 
op de dijk werd onderstreept. 
 
Wij zijn, natuurlijk, teleurgesteld dat we de bomen op de Westerdijk niet hebben 
kunnen behouden. Gelukkig is inmiddels de toestemming voor herplant binnen van het 
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Hoogheemraadschap. Binnenkort krijgen omwonenden en de actiegroep een brief van 
het college waarin onder andere wordt toegelicht welke bomen worden herplant, 
wanneer en waar. Hierin krijgen omwonenden ook de ruimte om hierop te reageren. Er 
is ook vanuit de gemeente recent een uitgebreid persbericht hierover uitgestuurd. 
 

 
 
4) Woonvisie 
 
Bij de afgelopen raadsvergadering heeft de raad de woonvisie 2020-2025 aangenomen. 
Bij het opstellen van deze visie heeft de PvdA gepleit voor een breed scala aan 
veranderingen: meer betaalbare woningen in Hoorn. Een verbeterde doorstroom op de 
woningmarkt. Een hoogbouwvisie voor onze stad waar in kaart gebracht wordt waar 
wel en waar liever geen hoogbouw moet plaatsvinden. Extra focus op huizen voor 
jongeren en nog veel andere dingen. We zijn blij dat al het bovenstaande is 
overgenomen, maar we zijn nog lang niet klaar op dit onderwerp. Nog steeds zijn er te 
weinig (sociale) huurhuizen in onze stad, nog steeds zijn de wachttijden te lang en nog 
steeds worden niet alle mogelijkheden voor woningbouw gebruikt (denk aan prefab 
huizen en modulair wonen). En dit is maar het topje van de ijsberg, dus wij blijven 
doorstrijden voor een socialer en betaalbaar Hoorn!  
 



 
 
 
5) Geheimhouding 
 
Hieronder vinden jullie het persbericht dat wij op 29 oktober verstuurden aangaande 
de beantwoording van onze artikel 36 vragen over geheimhouding.  
 
Maak geheimhouding ook transparant 
“Wees transparant over geheimhouding, zet het duidelijk op de website, geef aan waarom 
en hoelang de geheimhouding geldt.” stellen de fracties van de PvdA Hoorn en Fractie 
Danny Verdonk in een brief aan het college. De fracties zien dat er steeds vaker stukken 
geheim of vertrouwelijk worden gemaakt en willen daarvoor een oplossing aandragen 
zonder direct raadsinstrumenten in te zetten. 
PvdA Hoorn en fractie Danny Verdonk hebben op 29 september 2020 artikel 36 vragen 
gesteld over geheimhouding aan het college van de gemeente Hoorn. Gemeenten 
verklaren steeds meer stukken geheim. Dat hindert de kader stellende en 
controlerende functie van de raad. In de gemeente Hoorn is het aantal geheim 
verklaarde stukken de afgelopen jaren toegenomen van ca. 5 per jaar naar nu ca. 40 per 
jaar (bron 2). “Uit het antwoord van de gemeente bleek inderdaad dat er steeds meer 
stukken geheim worden verklaard, maar we zijn blij dat het principe ‘openbaar, tenzij’ 
nog steeds wordt gehanteerd”, aldus de fracties. 
De gemeente heeft op de artikel 36 vragen geantwoord door het aantal 
geheimhoudingsverklaringen op te sommen, heeft aangegeven dat de grootte van 
financiële voordelen van geheimhouding niet bekend zijn, dat geheimhouding 
zorgvuldig wordt afgewogen, dat het soms niet anders kan en geeft aan dat ze 
geheimhouding zoveel mogelijk probeert te beperken. “De vraag blijft dan, wat is er de 



afgelopen jaren dan zo verandert, dat zoveel vaker geheimhouding wordt opgelegd”, 
aldus Verdonk. 
Ondanks dat de fracties kritisch zijn over het aantal geheimhoudingen en staan voor 
een open en transparantie overheid willen ze geen nieuw vragen stellen of een motie 
indienen. “We willen hierbij het vertrouwen uitspreken in uw college dat hierin de 
afweging tussen openbaar, vertrouwelijk en geheim op de meest integere wijze wordt 
gemaakt”, stellen zij in de brief waarin ze enkele mogelijkheden mee geven ter 
overweging. Deze mogelijkheden zijn: 

1. Wees transparant over geheimhouding, zet het duidelijk op de website, geef aan 

waarom en hoelang de geheimhouding geldt. Dan is het voor iedereen in ieder 

geval inzichtelijk; 

2. Laat de raad beslissen over geheimhouding door dit specifiek te behandelen, nu 

wordt het a.h.w. opgelegd. Dan wordt de keuze tot geheimhouding een 

gezamenlijk iets en hopelijk beter onderbouwd; 

3. Gebruik in de gemeentelijk stukken een range in kosten of besteedt op een 

andere wijze aan. Dan is minder vaak geheimhouding nodig. 

“Met deze mogelijkheden wordt bereikt dat, hoe vreemd het ook klinkt, geheimhouding 
transparant wordt gemaakt”, zegt Arnica Gortzak van de PvdA. “We hopen dat we 
uiteindelijk weer terug komen op het oude niveau met zo min mogelijk 
geheimhouding”. 
 
Wil je er meer over lezen? 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274271/hoornse-fracties-er-wordt-te-veel-geheim-
verklaard?fbclid=IwAR0wCG4OXsP08dwoq12xEfAiNihkfEldK1YePpEsI_f5UXSu5ETJAzt4fqI 
 
https://nos.nl/artikel/2353394-noord-hollandse-gemeenten-en-provincie-houden-steeds-
meer-documenten-geheim.html  
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