
Algemene beschouwing Fractie Tonnaer voor de begroting 2021 Hoorn 

Aan leden van gemeenteraad en college van B&W 

Geacht Bestuur, dames en heren, 

Begroting,  geen verhoging lokale kosten, tekorten in jeugdzorg 

Veel waardering hebben wij voor het college en wethouder financiën Marjon 

van der Ven en de medewerkers Patrick Laan en Ramona Zandbergen in het 

bijzonder,  voor het samenstellen van de begroting 2021 en voor de 

inspanningen om het begrotingstekort van 10 miljoen euro terug te brengen 

tot 2 miljoen euro.  Een enorme prestatie omdat het gerealiseerd werd zonder 

ondoordachte bezuinigingsopdrachten bij gesubsidieerde Hoornse organisaties, 

zonder verhoging van de OZB en zonder verhoging van parkeer- en 

havengelden en toeristenbelasting. Ook is er geen sprake van vermindering van 

zorgtaken.  

Het college heeft met succes alles op alles gezet om inwoners en ondernemers 

in deze moeilijke coronatijden te ontzien door lokale lasten niet te verhogen. 

Overigens realiseren we ons dat het begrotingstekort wordt veroorzaakt door 

toenemende tekorten in het sociaal domein waarop de gemeente geen tot 

nauwelijks invloed heeft . Onze fractie is bezorgd over de toenemende tekorten 

in de jeugdzorg en een einde van die toename is niet in zicht. Dat is voor 

gemeenten niet vol te houden. Er zullen zaken moeten veranderen. Het Rijk zal 

meer financiële middelen voor de jeugdzorg beschikbaar moeten stellen. 

Anders zullen gemeenten in de jeugdzorg moeten bezuinigen ten koste van 

jongeren die de zorg hard nodig hebben.  Graag horen wij van het college een 

bespiegeling over de toekomst van de jeugdzorg en de groeiende tekorten 

daarin. 

Coronamaatregelen en bonbons voor zorgverleners en politie 

Het heersende coronavirus richt veel schade aan. Veel  mensen worden ziek en 

komen te overlijden. Voor de medewerkers in de zorg hebben wij veel 

bewondering. Zij doen er alles aan om zieken te helpen en een verdere uitbraak 

van het virus in te dammen. Waardering hebben we voor de politie en de Boa’s 

voor hun toezicht op de naleving van coronamaatregelen.  Onze fractie stelt 

daarom voor alle medewerkers  in de gezondheidszorg, zorg, jongerenwerkers, 



politie en Boa’s een hart onder de riem te steken door ze een attentie of 

kleinigheid te geven namens de gemeente Hoorn. Wij laten het aan het college 

over die attentie te bedenken. Zelf denken wij aan bijvoorbeeld een 

banketstaaf, Hoornse Broeder, speculaas of bonbons. Het spreekt voor zich dat 

deze attenties bij Hoornse winkeliers worden ingekocht.  Verder nog een tip:  

geef deze attenties buiten het zicht van fotografen. We horen graag of het 

college onze suggestie voor een attentie wil overnemen. 

Het coronavirus veroorzaakt ook forse economische schade bij winkeliers, 

horeca, toerisme en de kunst- en cultuursector. Veel mensen dreigen werk te 

verliezen of zien hun bedrijf failliet gaan. Naast de regeringsmaatregelen is het 

nodig om extra lokaal Hoorns geld in te zetten en getroffenen te helpen en te 

ondersteunen in deze moeilijke tijd. Het college toont zich een zorgzame 

burgervader in deze moeilijke tijd. U gidst inwoners en ondernemers met veel 

inspanning door deze moeilijke tijd en neemt allerlei noodzakelijke 

maatregelen en soms pijnlijk beslissingen: horecaterrassen zijn verruimd, er is 

toch een kermis georganiseerd, de zaterdagmarkt is ruimer opgesteld, er is 

financiële steun voor culturele organisaties,  lappendag en het kermisvuurwerk 

zijn afgelast, Koninklijke onderscheidingen zijn uitgereikt  en er  is een GGD-

coronateststraat ingericht in Zwaag zodat de Hoornse en West-Friese inwoners 

niet onnodig lang moeten reizen om getest te worden. Onze fractie heeft 

diverse keren gevraagd om hygiënepalen in de stad en in bijvoorbeeld 

winkelcentra, bij pinautomaten en parkeergarages te plaatsen. Wij vertrouwen 

erop dat de gevraagde hygiënepalen van Alkmaarse makelij en hufterproof 

alsnog gekocht en geplaatst worden.   

Door te veel én te hoog bouwen stranden bouwplannen 

Vooral voor de Nieuwe Steen worden te veel woningplannen gemaakt. Op de 

locatie Nieuwe Steen 6 worden honderd appartementen gebouwd en op 

Nieuwe Steen 21 zestig appartementen. Op het terrein van de voormalige 

hockeyvelden komen er ook nog eens zestig tot tachtig. Dankzij inspanningen 

van buurtbewoners zijn twee jaar geleden de kantoorgebouwen tegenover het 

stadhuis getransformeerd tot appartementen. Naast de realiseringen van deze 

woningen is er volgens het college nog voldoende plaats voor de bouw van een 

Integraal Kind en Expertise Centrum.  



Onze fractie blijft erbij dat het college te veel wil realiseren in een te klein 

gebied. U blijft maar stug vasthouden aan al deze plannen, terwijl 

buurtbewoners en ondernemers aangekondigd hebben bezwaar te zullen 

maken tegen te veel woningbouw in combinatie met een IKEC en zonder een 

serieuze oplossing voor de huidige en toekomstige parkeer- en 

verkeersproblemen. Het college moet er rekening mee houden dat in de 

Nieuwe Steen de komende jaren niet wordt gebouwd en dat dit allesbehalve 

een prestatie is. Deze waarschuwing geldt ook voor bouwplannen als 

Rozenbuurt, De Vrijheid, Egelbanden en anderen. Beseft het college dat 

bouwplannen die niet passen in de omgeving van buurt en wijk niet 

gerealiseerd worden? Wij geven projectontwikkelaars en het college het advies 

om plannen te ontwikkelen met minder woningen, lagere hoogbouw en meer 

kwaliteit. Bouwplannen die bescheidener zijn vergroten de kans op realisering.  

Bouw IKEC in combinatie met HSV Sport, Risdam-Noord 

Al een tijd pleit onze fractie voor de bouw van een IKEC in combinatie met een 

nieuwe of vernieuwde accommodatie voor HSV Sport, samen met onder 

andere de rugbyvereniging, in Risdam-Noord. Wij vinden het onbegrijpelijk dat 

u deze ideeën niet enthousiast oppakt zodat op termijn in Risdam-Noord  een 

IKEC wordt gebouwd. Tijdens de BOT-sessie op 6 oktober jl. hebben we helaas 

gemerkt dat het college blijft vasthouden aan de bouw van een IKEC op het 

terrein van de voormalige hockeyvelden, terwijl intussen naast Fractie Tonnaer, 

de fracties van Sociaal Hoorn, CDA en VVD voor de bouw is van een IKEC in 

Risdam-Noord.  

Tijdens de BOT-sessie heeft de toespraak van Jan van Berkum, voorzitter van 

het college van bestuur van Trigoon, veel indruk op ons gemaakt. Jan van 

Berkum riep het college en de gemeenteraad op om zo snel mogelijk een 

beslissing te nemen voor de bouw van een IKEC. Hij wees daarbij op de 

noodzaak van nieuwbouw in het belang van de schoolkinderen, leerkrachten, 

ouders en directie. Trigoon/IKEC is vermoeid over de jaren durende 

voorbereidingen voor de nieuwbouw. Trigoon heeft geen uitgesproken 

voorkeur voor nieuwbouw in de Nieuwe Steen of Risdam-Noord, maar wil zo 

snel mogelijk daadwerkelijke bouwactiviteiten zien.  



Om te voorkomen dat HSV Sport wegkwijnt, is het nodig dat HSV zo snel 

mogelijk aan een nieuwe of vernieuwde accommodatie, in combinatie met 

IKEC, wordt geholpen. Onze fracties willen de wethouders van sport en 

onderwijs aanmoedigen de bestuurlijke krachten te bundelen door ervoor te 

zorgen dat binnen deze bestuursperiode daartoe stappen worden gezet. Wij 

geven daarbij het advies om honkbalvereniging Urbanus en de rugbyclub bij de 

plannen te betrekken. Wat betreft de financiën willen we het college aanraden 

rekening te houden met de opbrengst van de verkoop van grond en panden die 

vrijkomen in bijvoorbeeld Eikstraat, Abbingstraat en Wilhelminalaan en deze bij 

de nieuwe plannen in te boeken. Trouwens, dit inboeken kan ook plaatsvinden 

bij de fusie van vv Hollandia en vv Zwaluwen 30.  

Voetbalverenigingen Zwaluwen 30 en Hollandia in Julianapark 

Al jaren worden nota’s geschreven en gesprekken gevoerd over de toekomst 

van de voetbalverenigingen in Blokker, Hoorn en Zwaag. Vanwege de financiële 

situatie én door het ledenverlies is samenwerking of fusie van 

voetbalverenigingen nodig. Omdat clubemoties fusies vaak bemoeilijken, is het 

uniek dat twee voetbalverenigingen zelf een fusievoorstel hebben geschreven. 

Voor vv Zwaluwen 30 en vv Hollandia hebben wij bewondering, dat het gelukt 

is om over de eigen schaduw heen te stappen. Wij vinden het daarom onze 

plicht  om het fusieplan te omarmen en met veel kracht het samenvoegen van 

de twee voetbalverenigingen in het Julianapark mogelijk te maken. Na 

verhuizing van Zwaluwen naar het Julianapark ontstaat er een ideale locatie 

voor woningbouw aan de Berkhouterweg. Die verkoop levert veel geld op. 

College, grijp deze kans. 

Overlast , geweld en imagoschade in prachtwijk Kersenboogerd 

Al jaren komt in de omgeving van het station Kersenboogerd veel overlast en 

geweld voor. Regelmatig vinden er overvallen, straatroven en zelfs 

schietpartijen plaats. Tuinen worden niet onderhouden, huisvuil op straat 

gegooid, auto’s bekrast of in brand gestoken en er wordt in drugs gedeald.  

Ondanks veel inspanningen van de gemeente, burgemeester, politie en 

handhavers om geweld en overlast te bestrijden zijn er tot nu toe weinig 

resultaten geboekt. Als het aan ons ligt wordt er niet gewacht op de alles 

oplossende nieuwbouw van woningen in het centrumgebied, maar wordt er 



kordaat opgetreden tegen alle geweld en overlast zodat er voor eens en altijd 

een einde aan komt. Burgemeester, politie en handhavers kunnen op onze 

steun rekenen. Wij willen van de burgemeester weten welke middelen en 

financiële steun hij hiervoor nodig heeft.  

Door het aanhoudende geweld, de vernielingen en overlast in het 

centrumgebied van de wijk dreigt de hele wijk ten onrechte gebrandmerkt te 

worden. We moeten ons goed realiseren dat slechts een honderdtal 

wijkbewoners het imago van bewoners, winkeliers en de prachtwijk met ruim 

20.000 inwoners verpesten. Daar moet een einde aan komen.  

Olga Commandeur-plein  Kersenboogerd 

In 2018 hebben onze fractiegenoten Marieke Rijk en Conny Ligthert 

voorgesteld om een Olga Commandeur-plein aan te leggen. De aanleg van zo’n 

plein past uitstekend in het programma ‘Kansen voor de Kersenboogerd’ en 

zorgt ervoor dat sociale contacten tussen wijkbewoners worden bevorderd. Als 

vanouds reageerde het college met de belofte om het idee van een Olga 

Commandeur-plein mee te nemen in de inventarisatie van alle 

sportinitiatieven. Onze fractie is het wachten op de aanleg meer dan beu. 

Daarom dienen wij een motie in voor de aanleg van een Olga-Commandeur-

plein en vragen wij het college beleefd doch dringend om deze motie na 

aanvaarding uit te voeren. motie 

Zebrapaden en andere belangrijke zaken 

Afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering kwamen we onverwacht 

terecht in een slecht toneelstuk. Verkeerswethouder Bashara dreigde met 

opstappen in het geval dat de motie van gemeenteraadslid Onno Egtberts voor 

de aanleg of herplaatsing van zebrapaden aangenomen zou worden. Door dit 

dreigement stemde alleen de DRP, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer voor de 

aanleg van zebrapaden.  

Fractie Tonnaer heeft het dreigement van wethouder Bashara niet als een 

dreigement ervaren. Trouwens, dreigen kan slechts één keer en daarvoor moet 

een goede aanleiding zijn. Voordat hij vertrekt gunnen wij wethouder Bashara 

nog een aantal bestuurlijke resultaten zoals de bouw van een parkeergarage 

met traverse, de aanleg van een tunnel en een betere doorstroming van 



verkeer op de provinciale weg, de Poort van Hoorn, de aanleg van een 

geluidsscherm aan de A7 ter hoogte van de Grote Waal, de realisering van 

fietsenstallingen in de binnenstad, nieuwbouw IKEC in Risdam-Noord, de 

aanleg van zebrapaden (eventueel met verlichting), samenvoeging en groot 

onderhoud van het Westfries Museum en herhuisvesting Blauwe Schuit, 

Muziekschool en Centrale Bibliotheek.  

Er is veel haast bij deze bestuurlijke doelen want ze moeten in de 16 maanden 

die nog resten tot de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022, gerealiseerd 

worden.  Wij zeggen daarvoor onze steun toe en zijn zelfs bereid om 

eigenhandig zebrapaden aan te leggen in Blokker of waar dan ook. Veel 

inwoners uit Blokker, Hoorn en Zwaag en 75% van de deelnemers aan de NHD-

enquête vinden zebrapaden veilig en willen deze behouden. ‘Zebrapaden’ is 

een zeer goed onderwerp in verkiezingstijd. Wat ons betreft kunnen de 

gemeenteraadsverkiezingen morgen beginnen.  Fractie Tonnaer is er klaar 

voor. 

Hoorn 27 oktober 2020.                                 Roger Tonnaer, fractievoorzitter 

 

 

moties:  -start renovatie stadhuis uiterlijk vóór 1 november 2021 

                -gebouw C stadhuis na renovatie voor culturele organisaties 

                -onderzoek naar joods vastgoed in en kort na WO II 

                -aanleg Olga Commandeurplein in Kersenboogerd 

  

 

 


