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Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken/mededelingen
Financiele verslaglegging
Afscheid- en nieuwe bestuursleden
Verkiezing ‘Meest onderscheidende binnenstadsondernemer”
Toekomst binnenstad met o.a. besteding reclamebelasting
Presentatie Poort van Hoorn en dynamisch verkeersmodel door Ronald Louwman
Wat u er van vindt/rondvraag
Afsluitende borrel.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter Henk Hansen opent de vergadering met een woord van welkom aan alle
aanwezigen.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
Geen
3. Financiele verslaglegging
Serge Hagenaar, penningmeester, geeft voor het laatst een toelichting op de financiele cijfers die
op het scherm worden gepresenteerd. Er is een negatief resultaat behaald van bijna € 11.000,00.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de Hoorn Bruistactie en de Parapluactie. Bovendien zijn
er meer nieuwsbrieven dan begroot uitgegaan om de doelstellingen en activiteiten van de OSH
beter bekend te maken bij de achterban. Bovendien zijn er nog steeds openstaande vorderingen
op contributies. De penningmeester roept de leden dan ook op om de achterstallige contributies
alsnog te voldoen. Het boekjaar 2011 wordt afgesloten met een eindvermogen van € 19.800,00.
De kascommissie, bestaande uit Steef Stumpel en Guus Bouchier, hebben geen oneffenheden
gevonden in de gevoerde administratie en adviseren het bestuur om de penningmeester
decharge te verlenen. De voorzitter neemt dit advies over.
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4. Afscheid- en nieuwe bestuursleden
Bestuursleden Peter Tromp en Serge Hagenaar nemen afscheid van het bestuur. Peter heeft een
waardevolle bijdrage geleverd, met name vanuit de hoek van het Kleine Noord. Serge heeft ruim
acht jaar het financieel beheer gevoerd van zowel de OSH maar ook van de voorlopers van deze
vereniging.
Ook neemt de vergadering afscheid van voorzitter Henk Hansen. Na vier jaar vind hij het welletjes.
Het voorzitterschap brengt veel verplichtingen met zich mee en vergt tot een halve tot een hele
dag werk in de week om de functie goed te kunnen vervullen. Henk roept de vergadering op om
een nieuwe voorzitter te zoeken, bij voorkeur afkomstig uit de detailhandel.
Henk neemt de honeurs waar tot het einde van dit jaar. Jan Haring neemt de voorzitterstaken op
zicht tot er een nieuwe voorzitter is.
Marie France Schutz is inmiddels aangetreden tot het bestuur en ook Gerben Jan Langeberg heeft
zijn bestuurlijke draai gevonden.
5. Verkiezing “Meest onderscheidende binnenstadsondernemer”
Jan Haring leest het juryrapport voor en overhandigt daarna de wisseltrofee aan Dennis en Nanda
Bruin. Met hun ondernemingen Brasserie Oostereiland en Hemels Eten en Drinken hebben zij zich
laten zien als de meest onderscheidende binnenstadsondernemer.
6. Toekomst binnenstad met o.a. besteding reclamebelasting
Er gebeurt veel in de stad. De HOF wil weten of zij als koepel nog wel nut heeft. Hoe ziet de
belangenbehartiging van de Hoornse binnenstadsondernemers er in de toekomst uit? Is het
wellicht zaak hier een professional voor in te huren net als in Alkmaar? Het is zaak dat iedereen
hier over nadenkt. Ondernemers met ideeen kunnen deze kwijt bij het bestuur.
Waar gaan we naar toe in 2013? Met de huidige status van de Poort van Hoorn zijn belangrijke
hordes genomen. Ook wordt de Havenvisie ontwikkeld. Hoe kan de binnenstad mee profiteren
van deze nieuwe ontwikkeling. De detailhandel krijgt nog meer zorgen volgens de grote financiele
bedrijven. Daarom is het zaak om als koopcentrum van West Friesland op de kaart te blijven
staan. Het OSH bestuur zal deze ontwikkelingen scherp in de gaten blijven houden. De grondslag
waarop de reclamebelasting wordt geheven kan ter discussie komen te staan. Er is een terugloop
van belastingplichtigen. Het bestuur roept de achterban op om te stoppen met het weghalen van
reclame, het ondermijnt het systeem en de freeriders keren weer terug. De ondernemers zouden
de reclamebelasting moeten beschouwen als solidariteitsbelasting. Henk Hansen wenst iedereen
namens het bestuur veel sterkte en wijsheid en goede zaken in de decembermaand. Hopelijk
levert dit wat vet op de botten.
Martin Jager (penningmeester Binnenstadsmanagement en nieuwe penningmeester OSH)
presenteert de financiele verslaglegging over de besteding reclamebelasting (realisatie 2011
begroting 2012 en 2013) op het scherm.
In 2013 wordt een bescheiden meeropbrengst verwacht. Er wordt dan ook geld gereserveerd als
bijdrage aan de susteams. Dit zijn koppels die vanuit de horeca worden aangestuurd en die op
vrijdag en zaterdagavond en –nacht op straat actief zijn in de binnenstad als sfeerbeheerders. Het
totale kostenplaatje komt op zo’n 35.000 euro per jaar. Financiering is afkomstig van de KHN,
gemeente en BSM (binnenstadsmanagement).
Verder is er een substantieel sponsorbedrag gereserveerd voor Hoorn Modestad. Die stichting
heeft vergaande plannen om er een binnenstadsbreed publiek toegankelijk evenement van te
organiseren.

2/4

OSH/2012/28-11-2012 ALV verslag

Bram Stam vraagt zich af of het ook mogelijk is voor de Kaasmarkten om voor 2014 subsidie aan
te vragen. In 2013 is er nog een bijdrage vanuit de gemeente maar die komt met ingang van 2014
te vervallen. De voorzitter meldt hem dat hij dit kan aanvragen via de gebruikelijke weg.
7. Presentatie Poort van Hoorn en dynamisch verkeersmodel door Ronald Louwman
Ronald Louwman is aanwezig vanuit zijn functie als wethouder van Ruimtelijke ordening en
Financien. Hij presenteert een computersimulatie van de verkeersstroomontwikkeling in de
binnenstad met en zonder tunnel. De simulaties tonen ondubbelzinnig aan dat een
ondertunneling van het spoor het hopeloos vastlopende verkeer in de toekomst op gaat lossen.
8. Wat vindt u er van/rondvraag:
Peter Schutz: vanwege de teruglopende belangstelling voor Hoorn Modestad heeft het bestuur
voor een andere aanpak gekozen. Inmiddels ligt er een uitgebreid plan van aanpak bij Aart Rupert.
De bedoeling is dat er een evenement op poten wordt gezet wat plaatsvindt in de gehele
binnenstad maar waar ook de haven bij betrokken wordt. Met een historische maar ook
hedendaagse invulling. Binnenkort wordt een brief verspreid onder de modegerelateerde
bedrijven. Hoorn Modestad staat gepland op 24 en 25 maart.
Harry Oostland: vraagt zicht af of er wat gedaan kan worden aan de colporteurs op de Grote
Noord. Soms zijn er wel vier actief en het wordt door veel klanten en ondernemers als hinderlijk
ervaren. Het bestuur komt hier op terug.
Bram Stam: het Architectuurcentrum heeft een tijdje geleden een wedstrijd uitgeschreven om
met een beeldmerk voor Hoorn te komen. Er kwam een havenaanzicht uit de bus. Bram vraagt
zich af of hier ook wat mee wordt gedaan. Het bestuur neemt dit mee.

9. Sluiting
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. Vice voorzitter Jan Haring maakt van de
gelegenheid gebruik om demissionaire voorzitter hartelijk te bedanken voor zijn inzet.
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