
 

Afdeling Hoorn 

 

 

Beste Partijgenoot, 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van PvdA-Hoorn over de belangrijkste 

activiteiten en politieke gebeurtenissen van afgelopen maand. 

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Namens fractie en bestuur, 

Maikel Schuitemaker (penningmeester) en Melanie Roeleveld (secretaris) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 

 
NLdoet  
 
Elk jaar organiseert het Oranje Fonds deze grote 
vrijwilligersactie. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de 
schijnwerpers en activeert door een 
publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om 
een dag de handen uit de mouwen te steken daar 
waar het nodig is. In dat kader staken Jan en Arnold 
op zaterdagochtend 29 mei namens de PvdA-Hoorn 
de armen uit de mouwen als vrijwilliger bij de 
Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern. De 
opkomst was met bijna dertig man hoog te noemen 
en de ontvangst met koffie en koek allerhartelijkst. 
Na een kort welkomstwoord gingen jong en oud in kleine groepjes aan de slag en werd er 
fanatiek gewied, geschoffeld, gepoetst en geplant. Na een heerlijke lunch werden de puntjes 
nog even op de i gezet en rond 14.00 uur zat het werk er op. Het eindresultaat was gelukkig 
goed te zien! Langs deze weg willen wij het bestuur van de Stichting vriendelijk danken voor 
de hartelijke ontvangst en de gezellige ochtend. 
 

    
 
Bijeenkomst resultaatgericht werken 
 
Op zaterdag 29 mei organiseerde de PvdA-Hoorn een bijeenkomst bij Oranje Buiten met 
zorgprofessionals over het resultaatgericht werken. Doel van deze bijeenkomst was om als 
raadsleden/commissieleden ervaringen op te halen uit het veld over deze nieuwe 
systematiek van werken. De ochtend was goed bezocht door zorgprofessionals van 
verschillende zorgorganisaties. Allen vertelden zij schrijnende verhalen over hoe deze 
nieuwe manier van werken hen belemmerd te doen waarvoor zij zijn opgeleid. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomst en een nieuwsbericht dat er in de week erna te lezen stond 
in NH Nieuws, hebben wij, samen met wat andere partijen, artikel 37 vragen opgesteld.  
 
 



   
 
Vertrouwenscommissie  
 
Sinds het vertrek van Judith de Jong heb ik, Arnica Gortzak, plaatsgenomen in de 
vertrouwenscommissie. Deze commissie is er om het functioneren van de burgemeester te 
evalueren, te bespreken en het proces aangaande een (eventuele) herbenoeming te 
begeleiden. Ook houdt de commissie functioneringsgesprekken met de burgemeester en 
geeft zij adviezen. De afgelopen maanden is deze commissie bijna wekelijks bij elkaar 
gekomen om dit proces goed tot uitvoering te kunnen brengen. De herbenoeming van de 
burgemeester moet namelijk na zes jaar worden aangegaan (of niet) en deze zomer is het 
moment waarop de Raad en de commissie moet komen met een advies aangaande deze 
herbenoeming. Hoewel alles wat er inhoudelijk tijdens deze bijeenkomsten besproken 
wordt, geheim is, kan ik wel zeggen dat het bijzonder is op deze manier betrokken te kunnen 
zijn bij weer een stukje gemeentepolitiek. Bijzonder arbeidsintensief de afgelopen maanden, 
maar ik heb er ook weer veel van geleerd.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politiek 

 
Westfries Museum 
 
Het staat als een paal boven water dat de PvdA-Hoorn het Westfries Museum een warm 
hart toedraagt. Daarnaast moet er op korte termijn iets gebeuren aan funderingsherstel en 
verduurzaming van het gebouw. Daar hebben we ook een mooie kanjersubsidie voor 
gekregen van bijna 3 miljoen. Maar de fractie schrok zich een hoedje toen we het eerste 
plan -en de kosten daarvan- voorgeschoteld kregen: ruim 20 miljoen Euro. De fractie heeft 
toen het voorstel gesteund om te komen met een aantal sobere en doelmatige varianten. 
Helaas kost de goedkoopste variant dan nog steeds bijna 15 miljoen, terwijl het tekort op 
de Hoornse begroting nu al 10 miljoen bedraagt. Daarnaast zouden de bezoekers aantallen 
ook nog eens moeten stijgen naar 70.000 per jaar. Een prachtige ambitie natuurlijk, maar of 
het financieel ook allemaal haalbaar is?!? Wordt vervolgd!  

Op 2 juni 2021 was er een regionale Westfriese raadsbijeenkomst. Vooraf kwam Tonnaer 
met het voorstel om een brief naar de informateur te sturen met de vraag om de 
verhuurdersheffing af te schaffen. Hij kreeg veel bijval van andere gemeenten. De 
bijeenkomst ging over het initiatief van Werksaam en Clean 2 Anywhere – Clean2a om 
flexibele woningen te bouwen. Dat is enerzijds bedoeld om mensen die tussen wal en schip 
dreigen te vallen weer op de rails te krijgen en anderzijds om in de (tijdelijke) 
woonbehoefte te voorzien. Goed initiatief lijkt ons. Het wordt ook ondersteund door de 
Westfriese wooncorporatie. Wel een paar kanttekeningen. Alhoewel Clean 2 Anywhere een 
goed initiatief heeft, was de wijze van subsidieverstrekking van de gemeente Hoorn aan 
Clean 2 Anywhere bijzonder, velen moeten via formele procedures subsidie krijgen. Een 
andere prettige kanttekening is de strijdigheid met het coalitieakkoord van de 
coalitiepartijen. Wij waren al tegen die alinea, nu zij kennelijk zelf ook.  

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/33eac037-5d34-4ce5-bb9c-
f76ea3bfb8b6   

De voetnoot 1 zet het gestelde 
kracht bij (lezenswaardig proza). 
Daarin ondersteunt Intermaris het 
standpunt. Ik heb aangegeven het 
flexibel bouwen een mooi initiatief 
te vinden en hen geattendeerd op 
1.5 in het coalitieakkoord van het 
college van Hoorn. Ook heb ik 
aangegeven blij te zijn met de 
veranderde inzichten. Hier moeten 
we zeker iets mee doen.  

Jan Kollen, Commissielid PvdA-Hoorn  

 
 

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/33eac037-5d34-4ce5-bb9c-f76ea3bfb8b6
https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/33eac037-5d34-4ce5-bb9c-f76ea3bfb8b6


 
Artikel 37 vragen aangaande jeugdzorg 
 
Geacht college, 
 
In februari 2021 ontving de Raad een brandbrief van Trudi Vogel, die schreef namens 
bezorgde jeugdzorg professionals. In die brief luidde zij de noodklok over de systematiek 
van het resultaatgericht werken. Naar aanleiding van deze brief heeft Alex Smit mondeling 
vragen gesteld aan de wethouder en heeft Arnica Gortzak een informatieve bijeenkomst 
georganiseerd met zorgprofessionals. Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvond op zaterdag 
29 mei, konden zorgprofessionals van verschillende zorgaanbieders hun ervaringen delen 
met de raads- en commissieleden die aanwezig waren.  
 
Op 1 juni 2021 verscheen in het NH nieuws een artikel waarin zorgprofessionals wederom 
de noodklok luiden over de West-Friese jeugdzorg. We kunnen in dit artikel lezen dat onze 
wethouder, en met haar de overige gemeenten, lijnrecht tegenover deze professionals 
staan. Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben wij zorgen over de samenwerking 
tussen zorgaanbieders, zorgprofessionals en de gemeenten. In onze ogen  
zouden deze partijen met elkaar in gesprek moeten gaan, om zo op inhoud, ervaringen 
bespreekbaar te maken die nu leiden tot onbegrip en frustraties, vanuit zowel de 
gemeenten als de zorgprofessionals. 
 
Daarom hebben wij voor u de volgende vragen: 
 

1) Bent u het met ons eens dat het in ieders belang is om met elkaar (gemeenten, 
bestuurders en zorgprofessionals) inhoudelijk het gesprek te blijven voeren? 

2) Bent u het met ons eens dat juist de professionals op de werkvloer als 
gesprekspartner zeer nodig zijn om ingevoerde systematiek te evalueren? 

3) Kunt u ons toezeggen dat er in het najaar van 2021 een gesprek georganiseerd 
gaat worden met gemeente, bestuurders, zorgprofessionals en de Raad om dan 
inhoudelijk ervaringen te delen en gezamenlijk te onderzoeken hoe er in de 
toekomst kan worden samengewerkt zonder dat dit leidt tot frustraties en grote 
meningsverschillen? 

 

 
 
 
 
 



IKEC 
 
Op dinsdag 15 juni staat het raadsbesluit aangaande het IKEC op de agenda. De afgelopen 
jaren zijn al veel gesprekken gevoerd over het realiseren van een Integraal Kind – en 
Expertise Centrum. Voor de PvdA-Hoorn is het altijd duidelijk geweest dat wij voor een IKEC 
op de oude hockeyvelden zijn. Nu de financiële situatie van onze gemeente nogal zorgelijk 
is, is Arnica op gesprek gegaan bij de huidige directeuren om een en ander te bespreken. 
Vooral de vraag waar nog eventuele ruimte zit aangaande het terugdringen van de kosten, 
was onderwerp van het gesprek. Het CDA is gekomen met een amendement dat een fikse 
bezuiniging oplevert. Wij zullen dinsdag dan ook voor het amendement en daarna voor het 
geamendeerde voorstel stemmen. Het is tijd om nu eens knopen door te hakken en een 
besluit te nemen waarmee de volgende fase van de realisatie van dit gebouw kan worden 
ingegaan.  
 

 
  
Kadernota 
 
Op dinsdag 8 juni hebben we het in de commissie gehad over de huidige financiële situatie 
van Hoorn. Doel van deze bijeenkomst was om het college nog tips te geven hoe de 
kadernota in te vullen. Wij zeggen al vanaf 2019 dat dit college geen verantwoordelijkheid 
neemt door te komen met begrotingen en kadernota’s, waarin van alles wordt opgenomen 
zonder daarvoor geld te hebben. Deze keer kiest het college ervoor om alle belangrijke 
beslissingen voor zich uit te schuiven, zogenaamd om het volgende college de kans te geven 
keuzes te maken. Tijdens de commissie van 8 juni hebben wij ons dan ook wederom kritisch 
uitgelaten over het gevoerde financiële beleid. Op 29 juni staat de kadernota op de agenda 
en zullen wij wederom kritisch zijn.  
 

 
 
 


