
Voorzitter, leden van gemeenteraad en college, 

Veel waardering hebben wij voor de wijze waarop het college en medewerkers 
de inwoners, horecabedrijven, winkeliers en ZZP’ers als een goede huisvader 
door de coronacrisis loodsen. Voor de uitvoering en handhaving van 
rijksregelingen en de veiligheidsregio heeft u zich optimaal ingezet. Terecht 
heeft u besloten om een aantal belastingen zoals toeristenbelasting, precario 
en havengeld niet te innen en zijn de terrassen uitgebreid. Maar ook 
ondersteuningsmaatregelen voor sportverenigingen, culturele organisaties en 
het sociaal-cultureel werk zijn nodig. Deze noodzakelijke maatregelen kosten 
de gemeenten veel inspanningen en geld en veroorzaken een financieel zeer 
onzekere toekomst. 

De jaarrekening 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van 
€ 950.000,-- Dit positieve resultaat is enigszins geflatteerd door het inboeken 
van een financieel voordeel dat verkregen is door de nieuwe aanbesteding met 
HVC. Omdat de inwoners jarenlang een te hoge bijdrage hebben betaald voor 
de dienstverlening van HVC, is onze fractie een van de mede-indieners van de 
motie waarin ongeveer € 45,- per huishouden wordt teruggegeven. Door deze 
teruggave van 1,5 miljoen verandert het positief resultaat 2019 in een negatief 
resultaat van 550.000,- euro. Het tekort op de voorlopige begroting loopt 
daarmee op naar ongeveer 2 miljoen euro.  

Wij vrezen dat Hoorn door het kabinet onvoldoende gecompenseerd zal 
worden voor de extra uitgaven voor de ondersteuningsmaatregelen en het 
extra tekort dat is ontstaan in onder andere het sociaal domein. Onze fractie 
houdt er rekening mee dat het begrotingstekort oploopt tot minstens 7 miljoen 
euro of meer. De slechte financiële vooruitzichten dwingen ons om allerlei 
uitgaven die tot een half jaar geleden vanzelfsprekend waren, in de wacht te 
zetten tot het moment waarop de verschillende kostenposten tegen elkaar 
afgewogen zijn anders dreigen we in een financieel vrije val te raken. 

Volgens het coalitieakkoord, dat raadsbreed gesteund wordt, blijven we een 
aantrekkelijk stad door stedelijke vernieuwing en door te bouwen voor 
verschillende doelgroepen. Gelukkig wordt er in de stad veel gebouwd en 
worden de nodige woningen opgeleverd. Fractie Tonnaer rekent op een snelle 
start van de woningbouw in het Holenkwartier, sauna Suomi, Balk-terrein, 



Berkhouterweg en op het P&R-terrein. Bij de algemene beschouwing vorig jaar 
heeft onze fractie zich erover verbaasd dat Intermaris nog steeds niet is gestart 
met de bouw van 60 sociale huurwoningen op de locatie Nieuwe Steen 21. Wij 
blijven van mening dat Intermaris het bouwplan beter aan een andere 
woningcorporatie kan overdragen zodat er met de bouw wordt gestart. 

Onze fractie heeft er altijd op vertrouwd dat nog voor de raadsverkiezingen 
maart 2022 een eerste paal wordt geslagen voor woningbouw op het 
Pelmolenpad-Prismalocatie. Ondanks toezeggingen van wethouder Bashara 
weten we nu vrijwel zeker dat die paal voor deze datum niet de grond in gaat. 
De eerste schetsen die wij hebben gezien voor woningbouw, met onder andere 
het doortrekken van de Spoorsingel met kloeke woonblokken, doen ons vrezen 
dat de plannen te duur zijn en stedenbouwkundig niet passen bij de omgeving.  
De gemeenteraad of in ieder geval onze fractie heeft diverse keren de 
verwachting uitgesproken dat er op het Pelmolenpad gebouwd wordt in de 
sfeer en op de schaal van het Buurtje en het Jeudje.  

Eenzelfde vertraging dreigt bij de woningbouw in de Nieuwe Steen. Op de 
locatie Nieuwe Steen 6 wil de ontwikkelaar 97 appartementen bouwen 
inclusief een 40 meter hoge woontoren. De realisering van 148 parkeerplaatsen 
moet volgens de gemeente voldoende zijn. Zij gaat er voor het gemak vanuit 
dat de buren instemmen met dubbel gebruik van de parkeerplaatsen. In feite is 
er sprake van annexatie van parkeerplaatsen van de bewoners en bedrijven op 
de Nieuwe Steen.  

Naast de 97 appartementen wilt u op de locatie van de oude hockeyvelden 80 
éénpersoons huurwoningen en een Integraal Kind en Expertise Centrum voor 
450 leerlingen realiseren. In januari hebben de VVD, SoHo en Fractie Tonnaer  
geschreven dat het college in de Nieuwe Steen te veel wil realiseren in een 
relatief klein gebied. Bovendien heeft u geen serieuze oplossing voor de 
huidige en toekomstige parkeer- en verkeersproblemen in de Nieuwe Steen.  
Ook in dit deel van de Nieuwe Steen probeert u de parkeerproblemen op te 
lossen met annexatie en met mobiliteitsplannen voor de stadhuismedewerkers. 
Om ervoor te zorgen dat tenminste een Integraal Kind en Expertise Centrum 
wordt gebouwd, raden wij u aan minder woningen te bouwen en de parkeer- 
en verkeersproblemen serieus te nemen.  Overigens, in dezelfde brief opperen 
de fracties het idee om op de sportvelden in Risdam-Noord het gewenste IKEC 



te bouwen. De snelheid waarmee het idee in de prullenbak is beland, doet 
vermoeden dat niet serieus naar dit voorstel is gekeken.  

In de nog vast te stellen woonvisie wordt voorgesteld om vooral te bouwen 
voor jongeren, studenten en arbeidsmigranten. Als het aan ons ligt wordt er 
vooral gebouwd voor iedereen en vooral voor jongeren en ouderen in Hoorn 
en West-Friesland. En willen we een aantrekkelijke stad blijven, dan zal niet 
alleen tegen de binnenstad en op inbreilocaties gebouwd moeten worden maar 
ook daarbuiten. Bouwen in de Drechterlanden of Leekerlanden vinden wij 
onvermijdelijk en daarom dagen wij onze collega’s in de gemeenteraad en het 
college uit met ons daarover het gesprek te starten. Dat geldt ook voor 
woningbouw op de Gildenweg en Hoorn 80. De woondeal NHN ademt een 
sfeer uit dat wij als stad beschikbaar zijn om te bouwen voor Amsterdam. Wij 
zijn geen tegenstander van een nieuwe overloop vanuit Amsterdam, maar 
daarvoor willen we wel eerst in het volle bewustzijn een beslissing over nemen. 
Bovendien willen wij eerst woningbouw voor de inwoners van Hoorn en West-
Friesland. Van het college willen we weten op welk moment de gemeenteraad 
heeft gekozen voor de status van overloopgemeente.  

Afgelopen donderdag ontving de sportwethouder van de voorzitter van HSV 
Sport 1889 een noodkreet. Zonder steun en vooruitzichten is het voor HSV 
Sport een eenzame strijd om te overleven. De afgelopen tien jaar zijn allerlei 
oplossingen met en voor HSV Sport  bedacht maar, geen enkele was geschikt of 
betaalbaar. Hoewel bijna iedereen van mening is dat HSV belangrijk is voor het 
verenigingsleven in de wijk wordt de voetbalvereniging geen oplossing 
geboden. Volgens de voorzitter van HSV Sport is het vijf voor twaalf en moet 
binnen enkele maanden door de gemeente duidelijkheid gegeven worden over 
de huisvesting en de aanleg van een kunstgrasveld. Anders valt het doek.  Van 
sportwethouder Al Mobayed willen we weten of zij HSV nog een vooruitzicht 
kan bieden en welke dat dan is.  

Door de coronacrisis werd het fysiek vergaderen in het stadhuis onmogelijk. 
Ondanks dit grote gemis heeft onze fractie zich geen moment verveeld. 
Aandacht hebben wij gevraagd voor verruiming van de horecaterrassen, 
vervallen van bushaltes in de Grote Waal, voor minder transformatie van 
winkelpanden tot horecabedrijven, plaatsing hygienepalen, opgeroepen een 
kinderkermis te organiseren en gevraagd of de gemeente zelf ook gehoor wil 



geven aan haar eigen oproep om vooral lokaal te kopen. Meest inspirerend 
vonden wij de bezoeken die we samen met de VVD-fractie brachten aan 200 
horecabedrijven en winkeliers in de binnenstad en winkelcentra. De meeste 
ondernemers lieten zien dat ondanks de coronacrisis er nog veel veerkracht en 
creativiteit bestaan en dat nieuwe mogelijkheden om te ondernemen worden 
opgepakt.    

Tenslotte willen we het college aanmoedigen om een kinderkermis te 
organiseren. Atze Lubach, voorzitter van kermisbond BOVAK, ziet daarvoor 
zekere mogelijkheden, maar vindt het aantrekkelijker om de kermisattracties 
op verschillende locaties in de binnenstad neer te zetten. 

 

Uitgesproken door Roger Tonnaer, fractievoorzitter Fractie Tonnaer, tijdens 
raadsvergadering dinsdag 23 juni 2020,  n.a.v. jaarrekening 2019 en kaderbrief 
2020 

 

 

  

  


