
Besluitenlijst  van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 05-11-2019 week 45 

VASTGESTELD  

1 

 

Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar en A.J.P Beemster 

Secretaris: M.A.S. Winder 

Afwezig: A.H.M. Kalthoff 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0013740 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 29-10-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 29-10-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0013580 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Herziening artikel 20 wet Politiegegevens m.b.t. convenant Veiligheidshuis 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Herziening artikel 20 wet Politiegegevens m.b.t. het privacy protocol en 

samenwerkingsconvenant van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0013502 RB 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE en Madivosa/VVRE 

 

Inhoud:  

Op 7 november 2019 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Aansluitende is er het gezamenlijke overleg 

Madivosa/VVRE. Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de 

genoemde beleidsvelden behandeld. 
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Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehouderoverleg VVRE op 7 november 

2019. 

2. Agendapunt 2, Verslag vorige vergadering: in te stemmen met het vaststellen van het 

verslag van de vergadering van 3 oktober 2019.  

3. Agendapunt 3, Vergaderschema 2020: in te stemmen met het vergaderschema 

VVRE/Madivosa 2020 

4. Agendapunt 4, Regionale Energie Strategie NHN: Kennis te nemen van de schriftelijke 

informatie en toelichting van de programmamanager. 

5. Agendapunt 5, Invest MRA: Kennis te nemen van de update van de kwartiermaker en 

gedachtenwisseling over het vervolg.  

6. Agendapunt 6, Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA: kennis te nemen van het verslag en 

de toelichting hierop van de dossierhouders en bespreken inbreng vanuit Westfriesland 

7. Agendapunt 7, Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag):  kennis te 

nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele 

ontwikkelingen diverse dossiers. 

8. Kennis te nemen van de agenda van het gezamenlijk portefeuillehouderoverleg 

Madivosa/VVRE op 7 november 2019 

9. Agendapunt 2, Verslag vorige vergadering: in te stemmen met het vaststellen van het 

verslag van het gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 5 september 2019 

10. Agendapunt 3, Rondvraag:  

11. Agendapunt 4, Pact Westfriesland: 4-1. Bespreken van de notitie Hoofdlijnen 

Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 Westfriesland en deze vrij te geven voor bespreking tijdens de 

regionale raadsledenbijeenkomst op 20 november a.s. ; 4-2. Gedachtewisseling naar 

aanleiding van de memo Governance Pact 7.1 Westfriesland. 

 

Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies 

over het in te nemen standpunt onderbouwd. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 19.0013528 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 7-11-2019 

 

Inhoud:  

Op 7 november 2019 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa. Tijdens dit overleg worden 

onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. Wij hebben kennis 

genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen. De agenda- en beslispunten van het 

gezamenlijk overleg VVRE-Madivosa staan in het collegevoorstel ‘Portefeuillehoudersoverleg 

VVRE en Madivosa/VVRE. 

 

Besluit:  

Met betrekking tot verslag vorige vergadering (agendapunt 2) 

1. In te stemmen met vaststelling van het verslag van 5 september 2019. 

Met betrekking tot vergaderschema 2020 (agendapunt 3) 

2. In te stemmen met het vergaderschema VVRE/Madivosa 2020. 

 

Argumenten:  

De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband. 

De inhoudelijke argumenten staan beschreven in de kolom ‘Advies B&W’. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0013409 FIN 

Omschrijving: Actualiseren normenkader 2019 

 

Inhoud:  

Het normenkader dient jaarlijks geactualiseerd te worden. Het normenkader is voor de 

accountant van belang om een oordeel te kunnen geven over de (financiële)rechtmatigheid 

welk onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse accountantscontrole. 

 

Besluit:  

1. Het normenkader 2019 vast te stellen en deze aan de raad ter besluitvorming te leggen. 

 

Argumenten:  

De accountant maakt voor de controle op rechtmatigheid gebruik van het normenkader. Het 

normenkader geeft aan welke interne- en externe regelgeving ten grondslagen ligt aan het 

beleid binnen de gemeente, zodat de accountant hierop kan toetsen. Jaarlijks dient het 

normenkader geactualiseerd te worden naar de geldende intern- en externe regelgeving. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 19.0013633 P&O 

Omschrijving: Aanpassingen personele regelingen Wnra 

 

Inhoud:  

Met ingang van 1 januari 2020 is het Burgelijk Wetboek (BW) van toepassing op het 

merendeel van de arbeidsverhoudingen binnen de gemeentelijke sector. De CAR-UWO vervalt 

per 1 januari 2020. De Cao Gemeenten komt hiervoor in de plaats. Naast het BW en de Cao 

Gemeenten maakt de arbeidsovereenkomst, de Ambtenarenwet 2017 en het 

Personeelshandboek onderdeel uit van het geheel aan arbeidsvoorwaarden. Hiertoe zijn alle 

lokale personele regelingen en instructies (waaronder het integriteitsbeleid) aangepast. Zij 

zullen deel gaan uitmaken van het personeelshandboek. 

 

Besluit:  

Voorgenomen besluit op aangepaste lokale personele regelingen en instructies. 

 

Argumenten:  

Als gevolg van de Wnra dienen de lokale personele regelingen te worden aangepast. 

Omdat de lokale regelingen onderdeel uitmaken van een Personeelshandboek en dit onderdeel 

is van de arbeidsvoorwaarden is aanpassing noodzakelijk. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0013699 JZ 

Omschrijving: Vergadering portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken op 13 

november 2019 

 

Inhoud:  

Op 13 november a.s. vergaderen de portefeuillehouders Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). 

Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde 

beleidsvelden behandeld. 

 

Besluit:  

1.1 Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 13 november 

2019; 

1.4 Zonder opmerkingen in te stemmen met het conceptverslag en de openbare afsprakenlijst 

van 11 september 2019; 

 

Argumenten:  

Hieronder worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt, waar nodig, een advies 

gegeven over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer. 

 


