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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: 19.0014347 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 12-11-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 12-11-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0012747 RO 

Omschrijving: Nota Zienswijze Bestemingsplan Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 

2018 

 

Inhoud:  

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van donderdag 11 april 2019 t/m woensdag 22 mei 2019 

ter inzage gelegen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende deze periode ter inzage 

gelegen bij de publieksbalie van de gemeente Opmeer en was elektronisch raadpleegbaar via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens is op 17 april 2019 op het gemeentehuis een inloopavond 

georganiseerd. 

Voorafgaand aan de ontwerpfase heeft een inspraakprocedure plaatsgevonden. Voor de 

bevindingen hiervan wordt gemakshalve verwezen naar de eerder opgestelde “Reactienota 

Overleg En Inspraak Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018”. 

 

Bijgevoegd is de Nota Zienswijzen bestemmingsplan Herziening Aartswoud, De Weere en De 

Gouwe 2018. Hierin zijn de ingediende reacties en de daarbij gemeentelijke reacties verwoord. 

 

Besluit:  

1.Vaststellen van concept Nota Zienswijze Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 

2018 (corsanummer 19.0014284); 

2.De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (corsanummer 19.0013759) en bijgevoegd 

raadsbesluit voor te stellen:  

A. Het bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018” gewijzigd vast 

te laten stellen; 

B. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Argumenten:  

De herzieningsplicht voor bestemmingsplannen is per 1 juli 2018 op basis van de Wet 

afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen komen te vervallen, maar Opmeer wil in 

aanloopt naar de nieuwe Omgevingswet een actueel ruimtelijk kader, zodat deze (al dan niet 

gedeeltelijk) als basis kan dienen voor het toekomstig Omgevingsplan voor de gemeente 

Opmeer. 

 

Vandaar dat het Ruimtelijk proces wordt gevolgd dat is vastgelegd in het op 23 januari 2018 

door het college vastgestelde Handboek Bestemmingsplannen 2018 gemeente Opmeer. 

 

De tijdens de ter inzagetermijn ingediende zienswijzen zijn in de bijgevoegde Nota van 

Zienswijze opgenomen inclusief de gemeentelijk reactie daarop.  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0013709 RO 

Omschrijving: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OD NHN 

 

Inhoud:  

De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 19.0014049) en bijbehorend 

raadsbesluit te adviseren: 

• toestemming te verlenen aan de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingdienst Noord-Holland Noord overeenkomstig bijgaand concept; 

• een kanttekening te plaatsen bij het in de artikelen 5 (Overige milieu- en Wabotaken) en 35 

(Uittreding) vermelde uittredingsproces voor deelnemers en deze schriftelijk kenbaar te 

maken aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingdienst Noord-Holland Noord. 

 

Besluit:  

1.1. Er zijn diverse redenen en ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om de 

Gemeenschappelijke Regeling OD NHN te wijzigen. 

1.2. Er dient toestemming te worden gevraagd van de gemeenteraad. 
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Argumenten:  

1.1. Er zijn diverse redenen en ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om de 

Gemeenschappelijke Regeling OD NHN te wijzigen. 

1.2. In artikel 5 van de ontwerptekst is onvoldoende aangegeven dat het hierbij om 

structureel bij de Omgevingdienst NHN ondergebrachte taken gaat. 

1.3. In artikel 35 van de ontwerptekst ontbreekt een uitgebreide zienswijzeprocedure voor een 

uittredende deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord. 

1.4. Er dient toestemming te worden gevraagd van de gemeenteraad. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0013885 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Vestiging diverse verenigingen in accommodatie HOSV Waterkant 46b Spanbroek. 

 

Besluit:  

De wens van Kolfclub De Vier Eenen, biljartclub Ons Genoegen en muziekvereniging Erato om 

zich te vestigen in de accommodatie (kantine) van voetbalclub Hoogwoud-Opmeerse Sport 

Vereniging (HOSV). HOSV is bereid huisvesting te bieden. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0014212 RO 

Omschrijving: Algemene vergadering Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord 20 november 2020. 

 

Inhoud:  

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN (ONHN) houdt op 20 november 2020 haar Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De gemeenten in Noord-Holland Noord en provincie 

zijn aandeelhouder van het ONHN. Op de agenda staat ter besluitvorming de vaststelling van 

het Jaarplan en Begroting 2020 en de herbenoeming van commissaris B van de Raad van 

Commissarissen C (RvC). Deze gevraagde besluitvorming vloeit voort uit de gewijzigde 

statuten van ONHN en de dienstverleningsovereenkomst beide daterend uit 2017. 
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Besluit:  

1. Het verslag van de AVA van 7 juni 2019 goed te keuren. 

2. Het Jaarplan ONHN 2020 vast te stellen. 

3. De begroting ONHN 2020 vast te stellen. 

4. In te stemmen met de herbenoeming van de heer de heer M.J. Wisselink tot commissaris B. 

5. Ter uitvoering van de hierboven genoemde besluiten, wethouder A.J.P. Beemster te 

machtigen om het college te vertegenwoordigen bij de besluitvorming op de geagendeerde 

stukken. 

 

Argumenten:  

1.1. Er is geen aanleiding om goedkeuring aan het verslag te onthouden. 

2.1. Het Jaarplan ONHN 2020 is door het Bestuurlijke Afstemmings Overleg (BAO) op 10 

oktober  

jl. met een positief advies aangeboden aan de AVA van ONHN.  

3.1. Uw college heeft over de voordracht van de heer M.J. Wisselink reeds positief besloten op 

8 oktober 2019. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0013581 ZW 

Omschrijving: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Opmeer 2020 en Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Opmeer 

 

Inhoud:  

De zeven gemeenten in West-Friesland hebben in het kader van de transformatie in het 

sociaal domein besloten om vanaf 1 januari 2020 voor ondersteuningsvragen bij Jeugdhulp en 

de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) resultaatgericht te gaan werken. Ook spelen 

er binnen de Wmo landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie die gevolgen hebben voor de 

lokale regelgeving. Na het inwerking treden van de Wmo 2015 is nu een wetswijziging 

aangekondigd per 1 januari 2020. Hierin wordt het abonnementstarief voor het heffen van de 

eigen bijdrage verankerd. Door deze ontwikkelingen moet elke gemeente haar bestaande 

verordeningen aanpassen of een nieuwe vaststellen. Dit heeft geleid tot twee nieuwe 

verordeningen die qua inhoud en opmaak niet vergelijkbaar zijn met de huidige 

verordeningen. Een was/wordt-overzicht ontbreekt daarom. 

 

Om op 1 januari 2020 te voldoen aan de wetswijziging in de Wmo en met de nieuwe werkwijze 

te kunnen starten moeten de verordeningen tijdig worden vastgesteld. 
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Besluit:  

1. De raad te adviseren de Verordening Jeugdhulp gemeente Opmeer 2020 vast te stellen. 

2. De raad te adviseren de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020 gemeente 

Opmeer vast te stellen. 

3. De raad te adviseren de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opmeer 

houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp Opmeer 2018 in te trekken. 

4. De raad te adviseren de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opmeer 

houdende regels omtrent WMO Verordening maatschappelijke ondersteuning Opmeer 2017 in 

te trekken. 

 

Argumenten:  

1.1/2.1 Vaststellen van een verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

1.2/2.2 Samen met de West-Friese gemeenten wordt gewerkt aan de transformatie van de 

Jeugdwet en de Wmo. 

2.3 Voldoen aan de wetswijziging Wmo per 1 januari 2020. 

3.1/4.1 Met het vaststellen van de nieuwe verordeningen komen de oude verordeningen te 

vervallen. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0011498 RB 

Omschrijving: Strategisch voorraadbeleid gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer 2020. 

 

Inhoud:  

Het Strategisch voorraadbeleid van het gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer is toe aan 

actualisatie. Het huidige Strategisch voorraadbeleidsplan (SVB) heeft een looptijd tot en met 

2017. Daarom is een actualisering van het SVB nodig. Dit heeft te maken met zowel 

ontwikkelingen aan de vraagkant (de vraag naar sociale huurwoningen in Opmeer), de 

aanbodkant (hogere eisen die gesteld worden aan duurzaamheid), als ook 

beleidsontwikkelingen (zoals de Herziene Woningwet 2015, de verhuurdersheffing en de 

nieuwe lokale en regionale woonvisies). 

 

Het geactualiseerde plan geeft richting aan de strategie van onze woningportefeuille en houdt 

rekening met demografische ontwikkelingen, veranderende trends en financiële en juridische 

ontwikkelingen. Daarnaast gaat het in op het beheer van de bestaande voorraad, verkoop en 

de nieuwbouwactiviteiten. Verduurzaming van de bestaande voorraad is een belangrijk item. 

De wensportefeuille en het streefhuurbeleid spelen ook een belangrijke rol. Het gaat hierbij 

onder meer om veranderende woonwensen, huurprijsbeleid, demografie, kwaliteit, energie, 

economie e.d. Op basis van deze ontwikkelingen zijn de strategische doelen voor het 

woningbedrijf geformuleerd. Het beleidsplan vormt de koers van het woningbedrijf voor de 

komende acht jaren. 
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Besluit:  

1. In te stemmen met het Strategisch voorraadbeleid gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer 

2020 en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 

2. De concrete acties voor de periode 2020-2023 nader uit te werken in het jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma en op te nemen in de prestatieafspraken. 

 

Argumenten:  

1.1 het beleid voldoet aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord en het 

collegeprogramma 2018-2022. 

1.2 het beleid komt overeen met en is deels een uitwerking van de lokale Woonvisie Opmeer. 

1.3 het huurbeleid is verwoord in het Strategisch voorraadbeleid. 

2.1 concrete doorvertaling geeft duidelijkheid. 

 

Volgnr: 008  Poststuk: 19.0013670 BEL 

Omschrijving: Vaststellen verordeningen 2020 

 

Inhoud: 

Voor het correct tot stand brengen van de gemeentelijke aanslagen 2020 dienen de volgende 

verordeningen te worden vastgesteld: 

a. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020; 

b. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020; 

c. Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2020; 

d. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020; 

e. Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2020; 

f. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020; 

g. Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020: 

h. Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon en 

bedrijfsruimten 2020. 

 

Besluit: 

Tot het vaststellen van de hiervoor genoemde verordeningen. 

 


