
 

Afdeling Hoorn 

 

Beste partijgenoot, 

Nieuwsbrief 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van PvdA-Hoorn met een terugblik over 2020 en een 

vooruitblik naar het nieuwe jaar. 

Veel leesplezier! 

Herinnering: Online nieuwjaarsledenvergadering – woensdagavond 6 januari 2021 

Als het goed is heeft u eerder deze maand onze uitnodiging ontvangen voor een extra 

ledenvergadering. Op woensdagavond 6 januari zullen de eerste belangrijke keuzes 

voorgelegd worden in de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. We zien u 

deze avond graag bij onze online vergadering.  

Wij wensen u allen een gelukkig en gezond Nieuwjaar! 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker en Melanie Roeleveld 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nieuwsbrief PvdA-Hoorn december 2020: 
Terugblik & Vooruitblik 

 

 



Jan Kollen 
 
Beste PvdA leden, 
 
Waar gaat het om in de politiek? Zelf heb ik de indruk dat het vaak meer gaat om zichtbaarheid dan 
om invloed. Het eerste ligt mij niet, het tweede vind ik daarentegen wel interessant. Daarom past 
de rol van commissielid mij wel. Ik ben ervan overtuigd dat je als individu het verschil kunt maken. 
Dat kost wel tijd. Daarom is focus belangrijk. En omdat je het niet alleen doet is gezamenlijke focus 
belangrijk. Als je ziet hoe onnoemlijk veel stukken geproduceerd worden door college en ambtelijk 
apparaat is het ondoenlijk om die stukken (naast je normale werk) tot je te nemen, zeker met maar 
3 raadsleden en een commissielid. Ik vraag me dan ook af hoe al die andere kleine partijen dat 
doen. Al die versplintering maakt in mijn optiek de raad vrij zwak. Als dan bovendien een deel van 
de raad geen zinnig woord uitbrengt, ofwel (terecht?) meer bezig is met zichtbaarheid dan met 
inhoud, kom ik terug op de eerste zinnen. Waar moet het accent liggen? 
 
Voor mij is het duidelijk. Ik kan niet anders dan me concentreren op de inhoud. Daarbij kies ik een 
beperkt aantal dossiers. Op die dossiers vorm ik me (samen met de fractie) een mening. Daarbij 
uiteraard rekening houdend met de basis principes van de PvdA. Als het college dan op die dossiers 
haar producten produceert, hoef ik er nauwelijks tijd in te stoppen. Ik kijk alleen of hetgeen wat ik 
had willen lezen erin staat. Als dat niet het geval is heb ik discussie materiaal, dat breng ik in tijdens 
de commissievergaderingen.  
 
Wat ik nog teveel mis in de verschillende dossiers zijn duidelijke kaders. Wetend dat de rol van de 
raad in feite niet meer is dan kaders stellen en controleren, vind ik het raar dat die kaders zo 
onduidelijk zijn. Daarvan twee voorbeelden: 

 
Het door de PvdA geïnitieerde stadsstrand kan alom op waardering rekenen. Toch is er kennelijk in 
het verleden geen duidelijk financieel kader meegegeven (stond wel in de PvdA motie van 2008). 
Nu hebben we een stadsstrand waar de stad blij mee is, maar tevens waarschijnlijk het duurste 
stadstrand van heel Nederland wordt. Het heeft me in de betreffende commissievergaderingen 
verbaasd dat geen enkele partij zich daar druk over maakt. 

 
Beter ging het met het grondstoffenplan (feitelijk het afvalstoffenplan met de bijbehorende 
afvalstoffenheffing). In het voorstel van het college werd alleen ingegaan op de milieuambities en 
totaal niet op het in de hand houden van de afvalstoffenheffing. Daarover is overleg gevoerd met 
andere partijen. Uiteindelijk is het voorstel van het college teruggetrokken. De kaderstelling is hier 
dus achteraf ingebracht. Ook niet zoals het hoort, maar toch beter dan niets. 
Dus vooruitkijkend. We moeten de kaders duidelijker maken. Of ons dat als kleine oppositiepartij 
gaat lukken, zal moeten blijken.  
 
Komend jaar wil ik me graag voor het volgende inzetten: 
Zorgen dat er kwaliteitsteam voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn komt. Het plan voor de 
Poort van Hoorn is op een paar punten na (ondergrondsparkeren wordt te duur, er zit geen 
synergie tussen de bushalte en andere functies in, terugbrengen stadsgracht blijft weliswaar 
mogelijk, maar had wat meer invulling kunnen krijgen en het aantal sociale huurwoningen had wat 
hoger mogen zijn), een goed plan. Om dat kwaliteitsniveau straks in het krachtenspel van 
ontwikkelaars en andere invloedhebbers te behouden, is een entiteit nodig met een sterke 
inhoudelijke invloed en een mandaat. Probleem is namelijk dat de gemeente zelf (lees college) 
mede ontwikkelaar is. Ik heb niet de illusie dat we als raad het kwaliteitsniveau overeind kunnen 
houden. Daarom wil ik voorstellen om dat ‘uit te besteden’ aan een kwaliteitsteam dat rapporteert 
aan de raad.  



 
In de gemeenschappelijke regelingen gaat veel geld om. De invloed van de gemeenten is nagenoeg 
nihil. Daarom heb ik begin 2020 binnen de fractie een voorstel gedaan om middels verplichte 
rapportages van kengetallen meer zicht te krijgen op die gemeenschappelijke regelingen. Dat is 
toen niet opgepakt. Ik geloof daar echter nog steeds in. Temeer daar ik zag dat bij de gemeente 
Alkmaar al in 2019 een dergelijk voorstel unaniem is aangenomen. Dat voorstel is echter nog niet 
geïmplementeerd.  

 
Het grondstoffenplan blijven volgen. Daarbij blijft de doelstelling dat de lasten van het huisvuil 
(afvalstoffenheffing) zo laag als mogelijk blijven. 
De PvdA is een ledenpartij, dus u kunt aangeven waar wij ons op moeten concentreren. Ik zou 
zeggen doe dat ook. 
 
Rest mij u een goed en gezond 2021 te wensen. 
 

 
 

Arnica Gortzak 
 
Toen ik op 31 december 2019 het glas hief en proostte op het nieuwe jaar, keek ik uit naar een jaar 
waarin wij met de fractie verder konden werken aan onze politieke ambities. Wij zouden focussen 
op samenwerking en op het uitdragen van de sociaaldemocratische gedachte. Niets die avond had 
mij kunnen voorbereiden op het jaar dat 2020 geworden is.  
 
Allereerst hoop ik natuurlijk dat iedereen dit afgelopen jaar in goede gezondheid is doorgekomen. 
Onze eerste focus tijdens de eerste lockdown in maart was het erop toezien dat het met onze leden 
goed ging. Een belrondje langs de leden leerde ons dat zij prima nog in staat bleken voor zichzelf te 
zorgen. Dat was een geruststelling. Op politiek vlak was het lastig onze draai te vinden. Ineens 
werden allerlei bijeenkomsten en afspraken gecanceld en moesten wij besluiten wanneer wij en 
met hoeveel mensen wij nog bijeen konden komen. Toen het college vervolgens het mandaat naar 
zich toetrok van €2,6 miljoen (waar wij tegen stemden), voelde het alsof we echt aan de zijlijn 
werden geschoven. De raad was immers niet nodig om mee te denken over welke crisismaatregelen 
er in Hoorn moesten worden genomen. Ik blijf het nog steeds ongelooflijk vinden dat zovelen 
akkoord gingen met het uit handen geven van hun budgetrecht.  



 
Toen we eenmaal digitaal gingen vergaderen, verliep dat helaas nog niet vlekkeloos. Ook bleek het 
vijfeneenhalf uur digitaal vergaderen een echte uitputtingsslag. Als ik dan terugkijk op wat wij het 
afgelopen jaar zoal gedaan hebben, denk ik dat wij bezig zijn geweest met kritisch te kijken naar het 
handelen van dit college. Door het aanvragen en voeren van een interpellatiedebat over de 
schuldhulpverlening, hebben we dit college duidelijk gemaakt dat wij niet alles van ze aannemen als 
zoete koek. Daarnaast zijn we steeds bezig het eerlijke verhaal te vinden en te vertellen. Dit doen 
we door kritisch te blijven kijken naar zaken als de reclamebelasting, de woonvisie, de 
schuldhulpsanering en geheimhouding. Ook de Jeugdzorgplus, een zeer ingewikkeld dossier, heeft 
onze aandacht. Dit doen we in samenwerking met de progressieve partijen in alle zeventien 
gemeenten die bij deze aanbesteding betrokken zijn.  
 
Al met al zijn er in Hoorn bijzonder veel zaken die wij als fractie kritisch zullen blijven volgen, ook in 
2021. Wat ik hoop is dat wij allen in goede gezondheid zullen blijven en dat we in 2021 terug 
kunnen naar het vergaderen in de raadszaal. Ook hoop ik dat wij onze werkbezoeken weer kunnen 
gaan oppakken. Het is zo jammer dat de maatregelen het contact met onze inwoners en 
ondernemers zo bemoeilijkt.  
 
Ik wil middels deze weg iedereen bedanken voor de steun die en het vertrouwen dat wij als fractie 
hebben mogen ontvangen in 2020. Wij zullen ons ook in 2021 zeer actief blijven inzetten. Voor tips, 
vragen en tops hoop ik dat u zich tot ons wendt. Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 
2021. 
 

 
 

Thomas de Groot 
 
De Coronacrisis laat eens te meer zien waar de pijnpunten met de sociale ongelijkheid zitten in onze 
samenleving op o.a. het gebied van onderwijs, gezondheid en armoede. Daarom hebben we tijdens 
de plannen voor “Kansen in de Kersenboogerd” ons sterk gemaakt voor de sociale aanpak, zodat de 
mens centraal staat met initiatieven om problemen achter de voordeur aan te pakken. Ook heb ik 
samen met de Speel-o-theek geld ingezameld voor hun doorstart, zodat zij er voor onze inwoners 
kunnen blijven zijn. In 2021 willen we nog meer de wijk in door o.a. op pad te gaan met wijkagenten 
en initiatieven die burgers ontplooien.   



Diversiteit is een thema dat ons eveneens aan hat hart gaat. Ik ben naar het Roze Weekend gegaan 
en heb vragen gesteld over ons diversiteitsbeleid in Hoorn. Om te zien hoe het beleid wordt 
uitgevoerd en welke hulp de mensen op de grond nodig hebben, zijn wij in gesprek met middelbare 
scholen hoe zij vormgeven aan het acceptatiebeleid en hoe wij elkaar kunnen helpen.  
  
Ook de al bestaande crisis op de huizenmarkt laat van zich horen. Aan het begin van dit jaar hebben 
we een motie ingediend om een hoogbouwvisie te ontwikkelen, want te vaak werden er ad hoc 
voorstellen gedaan voor grote flatgebouwen zonder dat er integraal over nagedacht is. Hoogbouw 
in beperkte mate kan in Hoorn en die kansen moeten we benutten, maar we moeten ook behouden 
wat behouden moet worden met wat ons onderscheid: onze historische binnenstad en unieke 
combinatie van stad en regio. Ook heb ik voor elkaar gekregen dat we een regionale bouwagenda 
opzetten, om gebruik te maken van de kracht van de regio en niet langs elkaar heen werken. We 
hebben tevens een coalitie verzameld in de raad om modulair bouwen op de agenda te zetten, 
waarmee we begin van het jaar een werkbezoek afleggen aan een fabriek die gespecialiseerd is 
hierin. Als u ook goede ideeën heeft en mee wilt denken op dit dossier, wees dan van harte welkom 
en schrijf naar ons zodat we samen het nieuwe jaar sterk kunnen starten!  
 

 

 

Arnold Wegner 
 
Het jaar 2020 is in meerdere opzichten een bijzonder en bewogen jaar geworden! Ondanks het 
coronavirus en het daaruit voortvloeiende online vergaderen, hebben wij ons als oppositiepartij 
toch aardig kunnen profileren. Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, dan is de keuze voor 
renovatie van het stadhuis waarschijnlijk de belangrijkste overwinning die we binnengehaald 
hebben. Het zag er lang naar uit dat een meerderheid van de raad voor nieuwbouw in de Poort van 
Hoorn zou kiezen, maar uiteindelijk hebben wij toch een meerderheid gekregen. Het zou mooi zijn 
als we er nu ook nog een gemeentelijk monument van kunnen maken. Ook het vaststellen van het 
stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn was een bijzonder moment, ook al ging het in de 
aanloop naar de raadsvergadering vooral over hoogbouw, terwijl die visie nog helemaal niet 
vastgesteld is en het beeldkwaliteitsplan ontbreekt. Dit plan geeft een globaal beeld van welke 
functies er in het gebied komen en hoe het er ongeveer uit gaat zien. Hoorn gaat de komende jaren 
“meer stad” worden. Dat betekent groeien en op “de juiste plekken” ook stedelijker worden en 
daar ligt voor ons als fractie een belangrijke uitdaging voor 2021. Want hoe hoog is hoog eigenlijk in 



een historische provinciestad als Hoorn? Het was niet alleen de bewoners van de hoek Keern Van 
Dedemstraat, maar ook de vereniging Oud Hoorn en de stichting Vrienden van de begraafplaats 
Keern, al opgevallen dat bij de spoorwegovergang minimaal 16 bouwlagen ingetekend waren, wat 
natuurlijk niet passend is op deze plek.  
 
Tijdens de lockdown ben ik in contact gebleven met de Hoornse kunst- en cultuursector, aangezien 
veel instellingen dicht moesten blijven en dus geen inkomsten konden genereren, terwijl de kosten 
gewoon doorliepen. Deze telefoontjes werden zeer gewaardeerd, maar gelukkig was de sector zeer 
te spreken over de steun die zij van de ambtenaren kregen. Wat betreft de portefeuille sport, 
helaas staan veel sportverenigingen er financieel en organisatorisch niet goed voor, maar door 
meer samen te werken of zelfs te fuseren kunnen vitalere verenigingen ontstaan. Alle zaken rond 
buitensportaccommodaties zouden dit jaar nog in een masterplan worden gegoten, maar dat 
masterplan was helaas nog niet compleet. In 2021 komt de wethouder terug naar de raad met een 
nieuw voorstel. Ondertussen zijn de voetbalverenigingen Hollandia en Zwaluwen ‘30 druk in 
gesprek over een mogelijke fusie.   
 

 
 

 


