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

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0014066 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 05-11-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 05-11-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0013751 RO 

Omschrijving: Adviesnota burgemeester Aanwijzen toezichthouder op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016 

 

Inhoud:  

Op 1 februari 2019 heeft de vaste toezichthouder de heer Huisman ontslag genomen. Hierna 

is besloten om gezamenlijk met de gemeente Koggenland een nieuwe vaste toezichthouder te 

werven om zo gezamenlijk een fulltime functie als toezichthouder te creëren. Afgesproken is 

dat deze nieuwe medewerker bij de gemeente Koggenland in dienst komt en bij de gemeente 

Opmeer voor 16 uur zal worden gedetacheerd middels een detacheringsovereenkomst. Om 

formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de gemeente dient de nieuwe 

medewerker te worden aangewezen als toezichthouder. Gelet op het feit dat een aantal 

toezichthoudende taken uit de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016 een 

bevoegdheid van de burgemeester is, dient de burgemeester naast het college van 

burgemeester en wethouders hiervoor ook de nieuwe medewerker aan te wijzen als 

toezichthouder. 

 

Besluit:  

1. De heer R.C. Groot, met ingang van 6 november 2019, aan te wijzen als toezichthouder 

belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016. 

 

Argumenten:  

1.1 Om formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de gemeente dient de nieuwe 

medewerker te worden aangewezen als toezichthouder. 

1.2 Een aantal toezichthoudende taken uit de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Opmeer 2016 is de bevoegdheid van de burgemeester.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0013742 RO 

Omschrijving: Benoemen onbezoldigd ambtenaar in het kader van inhuur externe 

toezichthouder en aanwijzen toezichthouder op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en overige wet- en regelgeving. 

 

Inhoud:  

Op 1 februari 2019 heeft de vaste toezichthouder de heer Huisman ontslag genomen. Hierna 

is besloten om gezamenlijk met de gemeente Koggenland een nieuwe vaste toezichthouder te 

werven om zo gezamenlijk een fulltime functie als toezichthouder te creëren. Afgesproken is 

dat deze nieuwe medewerker bij de gemeente Koggenland in dienst komt en bij de gemeente 

Opmeer voor 16 uur zal worden gedetacheerd middels een detacheringsovereenkomst. Om 

formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de gemeente en te kunnen worden 

aangewezen als toezichthouder, dient betrokkene te worden aangesteld als (onbezoldigd) 

ambtenaar. 

 

Besluit:  

1. De heer Roan Cornelis Groot, geboren te Venhuizen op 7 april 1991, aan te stellen als 

onbezoldigd ambtenaar op grond van art. 2.1 CAR/UWO jo. art. 1:2 lid 1 sub f van de 

CAR/UWO met ingang van 6 november 2019; 

2. De heer Roan Cornelis Groot, met ingang van 6 november 2019, aan te wijzen als 

toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Opmeer 2016 en de Erfgoedverordening Gemeente Opmeer 2010. 

 

Argumenten:  

1. Om formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de gemeente en te kunnen 

worden aangewezen als toezichthouder dient men aangesteld te zijn als (onbezoldigd) 

ambtenaar; 

2. De ondernemingsraad heeft in 2010 ingestemd met het benoemen van onbezoldigde 

ambtenaren in het kader van inhuur externe toezichthouders.  
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0012416 ZW 

Omschrijving: Buurtgezinnen: een sterk netwerk in Opmeer 

 

Inhoud:  

In het kader van de ombuigingen waar de gemeente Opmeer voor staat is het noodzakelijk 

met andere ogen te kijken naar de tekorten in het Sociaal Domein. Afwachten is geen optie. 

De huidige situatie vraagt om innovaties. In het kader van preventie is nog veel winst te 

behalen. Samen met het WIJkteam OpMEER heeft een brainstorm plaatsgevonden en hieruit 

zijn een aantal mogelijke interventies naar voren gekomen. Als het gaat om de inzet van 

buurtgezinnen kunnen we spreken van 'laaghangend fruit'; een interventie die per direct effect 

heeft in brede zin en op meerdere vlakken en bovendien past bij de visie van de raad om meer 

in te zetten op preventie door samen te werken. Buurtgezinnen sluit aan bij het traditioneel 

groot vrijwilligersnetwerk van Opmeer én wordt omarmd door het WIJkteam OpMEER.  

 

In dit voorstel leest u meer over Buurtgezinnen en de effecten van het inzetten van 

Buurtgezinnen binnen de gemeente Opmeer. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de inzet van Buurtgezinnen vanaf 1 januari 2020 tot in ieder geval  

31 december 2021; 

2. De inzet van Buurtgezinnen medio 2021 te evalueren op basis van de in dit voorstel 

genoemde doelstellingen en effecten; 

3. De totale kosten ter hoogte van € 49.445,-- ten laste te brengen van de posten pleegzorg 

(667000/443600), zorgboerderijen (667010/434100) en jeugdhulp ambulant 

(667007/434100). 
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Argumenten:  

1.1 Inzetten op preventie door meer samenwerken met netwerkpartners past bij de 

transformatiedoelen binnen de jeugdhulp en bij de visie van Opmeer: 'Schuldenproblematiek, 

de opvang van verwarde personen en kinderen die in kwetsbare situaties verkeren zijn actuele 

onderwerpen die blijvend aandacht verdienen. Deze onderwerpen kunnen niet los van elkaar 

worden gezien en vragen om een integrale benadering. De inzet vanuit Opmeer zal, in 

samenwerking met maatschappelijke organisaties, gericht dienen te zijn op vroegtijdige 

signalering en preventie’; 

1.2 Opmeer heeft traditioneel een groot vrijwilligersnetwerk, deze interventie past daarom bij 

de gemeente;  

1.3 Inzet van Buurtgezinnen voorkomt inzet van dure voorzieningen en levert daarmee een 

besparing op, bijvoorbeeld door het voorkomen van kosten van zorgboerderijen, dagbesteding 

of weekendpleegzorg; 

1.4 Buurtgezinnen is maatwerk, toegespitst op de behoeften van de inwoners, daarmee sluit 

het aan op de beoogde participatie van inwoners; 

1.5 Continuïteit van relaties is een ander kenmerk van Buurtgezinnen: de koppelingen zijn 

duurzaam en voor langere tijd; 

2. Door tussentijds te evalueren kan worden vastgesteld of de beoogde resultaten worden 

behaald. Ook kunnen we op basis daarvan besluiten nemen over een mogelijk vervolg vanaf 

2022. 

 
 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 12-11-2019 week 46 

VASTGESTELD 

5 

 

Volgnr:  006 Poststuk: 19.0013589 SBO 

Omschrijving: Jaarverantwoording Jeugdzorg en Wmo 2019: pilot administratieve 

lastenvermindering kleine zorgaanbieders 

 

Inhoud:  

In samenwerking met de Westfriese gemeenten wordt voor het controlejaar 2019 voorgesteld 

om deel te nemen aan een pilot met als doel bij kleinere zorgaanbieders de administratieve 

lastendruk te verminderen en middels de pilot ook ervaring op te doen om deze werkwijze zo 

breed mogelijk in 2020 definitief in te voeren. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de pilot ‘Jaarverantwoording Jeugd en Wmo 2019’, waarbij 

zorgaanbieders worden vrijgesteld van het opleveren van een productieverantwoording als: 

a. de omzet voldoet aan de criteria onder beslispunt 3; 

b. deze zorgaanbieders verklaren volledig en tijdig te hebben gedeclareerd. 

2. Voor de overige zorgaanbieders het ‘Algemeen accountantsprotocol financiële 

productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2019’ te hanteren. 

3. Dat zorgaanbieders worden vrijgesteld van het aanleveren van een controleverklaring als: 

a. de totale omzet voor de Wmo óf Jeugdwet kleiner is dan € 125.000, óf; 

b. de omzet Wmo óf Jeugdwet voor alle afzonderlijke gemeenten kleiner is dan € 50.000. 

4. Gecontracteerde zorgaanbieders hiervan op de hoogte te stellen. 

5. Voorwaarden hiervoor zijn: 

a. zorgaanbieders geven zich hier vooraf voor op, uiterlijk 13 december 2019; 

b. zorgaanbieders dienen uiterlijk 24 januari 2020 hun declaraties over 2019 in; 

c. gemeenten sturen uiterlijk 14 februari 2020 een opgave van betaalde declaraties over 

2019; 

d. zorgaanbieders stellen uiterlijk 21 februari 2020 deze opgave vast en verklaren daarbij dat 

er geen declaraties over 2020 meer volgen. 

 

Argumenten:  

1. De pilot beoogt een beperking van de administratieve lastendruk voor kleinere 

zorgaanbieders en gemeenten, doordat de productieverantwoording niet meer nodig is 

hetgeen de kleinere zorgaanbieders ontlast en bij de gemeente en de accountant de (interne) 

controle druk afneemt. 

2. Dit accountantsprotocol geldt voor de zorgaanbieders die niet (kunnen) deelnemen aan de 

pilot 

3. Met de gehanteerde criteria bereiken we dat de pilot zich in eerste instantie richt op de 

kleinere zorgaanbieders; we gebruiken de ervaringen om te bezien of deze aanpak onder 

voorwaarden ook voor grotere zorgaanbieders kan gaan gelden 
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Volgnr:  007 Poststuk: 19.0014057 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Toetredingsverzoek NVWA RIEC/LIEC convenant 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

In de zomer van 2019 heeft de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) een verzoek ingediend bij de voorzitter van de Stuurgroep LIEC om 

de NVWA toe te laten treden tot het RIEC/LIEC-convenant.  

Ingevolge het convenant (artikel 9 lid 3) legt de voorzitter van de Regionale Stuurgroep een 

verzoek tot toetreding van een bestuursorgaan voor aan de convenantpartners. Een verzoek 

tot toetreding gedaan aan alle RIEC’s wordt alleen gehonoreerd ná instemming van alle 

convenantpartners van alle RIEC’s. Via de stuurgroep LIEC hebben overigens alle landelijke 

partners inmiddels ingestemd. 

 
 


