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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: 19.0014733 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 19-11-2019 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 19-11-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0014455 SECR 

Omschrijving: Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 

Inhoud:  

Op 29 november 2019 vindt de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) plaats. 

 

Besluit:  

in te stemmen met: 

1. Het als afgedaan te beschouwen van de volgende moties uit de ALV van 5 juni 2019: Motie 

1 “Daken voor zonne-energie”, motie 2 “Verhuurdersheffing”, motie 3 “Politiesterkte op orde”, 

Motie 7 “Raadsledenvergoeding”. 

2. Het aanhouden van de volgende moties uit de ALV van 5 juni 2019: Motie 4 “Een 

uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor gemeenten”, Motie 

5 “Tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling”, Motie 6 “Compensatie extra 

kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen”, Motie 8 “Stevige borging 

gelijkwaardig partnerschap IBP”, Motie 9 “Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op 

basis van feiten”, Motie 10 “Naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van 

feiten”. 

3. Het Klimaatakkoord en de inzet van de VNG voor het vervolgproces, waarbij de eerder door 

de VNG benoemde randvoorwaarden (haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenleving; 

voldoende bevoegdheden; tegemoetkoming uitvoeringslasten), nu en in de toekomst 

voorwaardelijk zijn om binnen het gevraagde tempo door gemeente geheel of gedeeltelijk 

uitvoering te kunnen geven aan het klimaatakkoord; 

4. a: het pakket aan nieuwe afspraken voor de inzameling tot verwerking van huishoudelijk 

verpakkingsafval; 

b: het opgestelde conceptovereenkomst tussen het Afvalfonds Verpakkingen en de VNG; 

5. het Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020; 

6. de Principes als gemeentelijk kader en gedeelde ambitie voor gemeenten voor de 

digitalisering van de openbare ruimte; 
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7. de voorgedragen kandidaten voor de vacatures VNG-bestuur en commissies; 

8. de technische aanpassing in de statuten die ervoor zorgt dat na 1 januari 2020 de 

gemeenten de cao kunnen blijven toepassen op alle medewerkers; 

9. de actualisering van eerder VNG-standpunt in de resolutie “Een vitale lokale samenleving” 

uit 2013 teneinde de Kamer Inclusieve Arbeid ruimte te geven om voorstellen voor 

arbeidsvoorwaarden voor de doelgroep uit te werken; 

10. Volmacht tot stemmen te verstrekken aan burgemeester G.J.A.M. Nijpels; 

11. Deze adviesnota ter informatie verzenden aan de gemeenteraad. 

 

Argumenten:  

1.1 t/m 11.1 Met de genoemde overwegingen van het VNG-bestuur kan worden ingestemd.  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0014414 RO 

Omschrijving: AB Centraal Afvalverwijderingsbedrijf 

 

Inhoud:  

Op 28 november 2019 komend de portefeuillehouders van de Westfriese gemeenten bijeen 

voor een vergadering van het Algemeen Bestuur van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf 

(CAW). De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Hoorn, aanvang 10.00 uur. 

 

Besluit:  

1. Agendapunt 1 Opening en mededelingen: voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Agendapunt 2 Vaststelling van de agenda: voor kennisgeving aan te nemen. 

3. Agendapunt 3 Ingekomen en uitgaande stukken: voor kennisgeving aan te nemen. 

4. Agendapunt 4 Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 9 oktober 2019: in te stemmen met 

voorstel tot vaststelling van het verslag, de besluiten- en actielijst. 

5. Agendapunt 5 Vergaderstukken Algemene Vergadering NV HVC d.d. 11 december 2019: in 

te stemmen met 

a. verslag van de Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2019 (Punt 3) 

b. voorstel inzake aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – 

project slibdrogen/statutenwijziging (Punt 6) 

c. voorstel inzake benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2020 (Punt 8) 

6. Agendapunt 6 Concept kadernota 2021: in te stemmen met voorstel de kadernota 2021 

vast te stellen (onder voorbehoud van besluitvorming over toekomstige nieuwe structuur 

CAW). 

7. Agendapunt 7 Toekomst GR CAW: (1) advies inzake toekomstige samenwerking CAW van 

bureau Buiten Organisatieadvies te onderschrijven en (2) in te stemmen met vervolgstappen. 

en kennis te nemen van de overige stukken van de agenda. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0014466 RO 

Omschrijving: Klacht over gebrek aan handhaving van het recreatiepark 

 

Inhoud:  

Er zijn klachten ontvangen over het gebrek aan handhaving van de gemeente op het 

recreatiepark. 

 

Besluit:  

de conceptbrief uit de bijlage te versturen naar de indieners van de klacht. 

 

Argumenten:  

De indieners van de klacht maken zich ernstige zorgen. 

Het is wenselijk uitgebreid te reageren over wat de gemeente kan doen en al doet. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0014276 RB 

Omschrijving: Bestuurswisseling "Stichting behoud Rijksmonumenten in de Gemeente 

Opmeer" 

 

Inhoud:  

Naar aanleiding van het opstellen van een huurovereenkomst met Vodafone is geconstateerd 

dat de personen die sinds de oprichting zijn ingeschreven als bestuursleden van de stichting 

niet meer werkzaam zijn bij de gemeente Opmeer. Zoals de statuten aangeven dient één 

bestuurder van de gemeente Opmeer aangewezen te worden als bestuurder van de stichting 

en dienen er minimaal drie bestuursleden in de stichting plaats te nemen. 

 

Besluit:  

1) Wethouder Robert Tesselaar te benoemen als Voorzitter van de stichting 

2) Marco Burger en Mark Dekker als overige bestuurders te benoemen in de stichting 

 

Argumenten:  

1.1 het komt tegemoet aan de statuten van de stichting 

2.1 zij hebben gezien hun functie iets te maken met de monumenten van Gemeente Opmeer 
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Volgnr:  007  Poststuk: 19.0014191 ZW 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 27 november 2019 

 

Inhoud:  

Op 27 november 2019 vindt de vergadering plaats van het algemeen bestuur van de GGD 

Hollands Noorden. Er staan meerdere besluitvormende punten op de agenda. Geadviseerd 

wordt om grotendeels in te stemmen met deze voorstellen. De voorstellen met betrekking tot 

de uitvoering van de nieuwe taken vanuit de Wet verplichte GGZ (agendapunt 7) zijn deels 

akkoord. Dit staat beschreven in het voorliggende advies. 

 

Besluit:  

1 Kennis te nemen van de agenda en met betrekking tot de volgende punten:  

2 Vaststellen verslag vergadering d.d. 10 juli 2019 

In te stemmen met het vaststellen van het verslag. 

3  Mededelingen en ingekomen stukken/stukken ter kennisname 

Ter kennisgeving aan te nemen. 

4 Vacature lid DB en voorzitterschap 

Ter kennisgeving aan te nemen. 

5 Burap 2 

In te stemmen met het voorstel de 2e Burap GGD 2019 voor kennisgeving aan te nemen.  

6 Vaststellen 1e en 2e Begrotingswijziging 2019 

In te stemmen met het vaststellen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2019.  

7 Voorstellen met betrekking tot de Wet verplichte GGZ (Wvggz) 

1 In te stemmen met het uitbesteden van de nieuwe taken (aannemen meldingen, 

verkennend onderzoek en hoorplicht) vanuit de Wvggz bij de GGD HN voor een periode van 2 

à 3 jaar. Dit onder de voorwaarden dat:  

- De kosten niet hoger uitkomen dan het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld vanuit het 

Rijk (taakstellend);  

- De informatiepositie van de gemeente in stand blijft (meldingen worden gedeeld met de 

gemeente);  

- De gemeente aansluit bij het OGGZ (triage- of vroeg signalerings-) overleg;  

- Na 1 jaar een evaluatie plaats vindt, waarna een definitief besluit genomen wordt waar de 

nieuwe taken geborgd worden.   

2 Niet akkoord te gaan met het ‘Voorstel Governance’ om de nieuwe taken per 1 januari 2021 

in de GR op te nemen, maar: 

- De nieuwe taken vanuit de Wvggz samen met de taken Vangnet & Advies te borgen in een 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die door één penvoerder (gemeente) wordt opgemaakt;  

- De DVO aangaan voor een periode van 2 à 3 jaar;  

- Na 1 jaar te evalueren, waarna een definitief besluit genomen wordt hoe de nieuwe taken 

geborgd worden.  
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8 Presentatie Supranet Community/113Zelfmoordpreventie  

Ter kennisgeving aan te nemen.  

9 Reservering nagekomen agendapunten      

Geen toevoegingen en daarom ter kennisgeving aan te nemen.   

10  Rondvraag en sluiting     

Geen toevoegingen en daarom ter kennisgeving aan te nemen.  

11 Na sluiting van de vergadering vindt nog een korte besloten vergadering van het AB plaats.   

Ter kennisgeving aan te nemen. 

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur bepaalt het college van de 

gemeente Opmeer haar standpunt. Op ambtelijk niveau is afgestemd dat de advisering aan de 

colleges binnen de regio Westfriesland op hoofdlijnen gelijk is. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 19.0014096 ZW 

Omschrijving: Subsidieaanvraag Oorlogsverhalen in Opmeer 

 

Inhoud:  

Op 6 november 2019 heeft Toneel vereniging Schakels een subsidieaanvraag ingediend voor 

het evenement: Oorlogsverhalen in Opmeer – locatietheater in het kader van 75 jaar vrijheid. 

Dit evenement is in samenspraak met de gemeente Opmeer opgezet. In totaal wordt € 6.000 

aangevraagd, € 3.000 in 2019 ten behoeve van voorbereidingskosten en € 3.000 ten behoeve 

van de voorstelling in 2020. 

 

Besluit:  

1. Toneelvereniging Schakels een subsidie toe te kennen van in totaal € 6.000 voor het 

evenement: Oorlogsverhalen in Opmeer – locatietheater in het kader van 75 jaar vrijheid; 

2. De subsidie te boeken op incidentele voorstellingen (656018/442005); 

3. In 2019 en 2020 het maximum voor evenementen en voorstellingen te verhogen naar  

€ 5.000. 

 

Argumenten:  

1.1 De locatievoorstelling wordt eenmalig georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid dat 

in 2020 wordt gevierd.  

1.2 Binnen de begroting is op post incidentele voorstellingen 656018/442005 € 3.000 per jaar 

beschikbaar voor evenementen en voorstellingen.  

1.3 Met de toekenning van twee keer € 3.000 is er in 2019 en 2020 geen ruimte meer voor 

andere evenementen of voorstellingen. Door het maximum te verhogen naar € 5.000 is er ook 

nog ruimte voor andere evenementen en voorstellingen. Het maximum voor evenementen en 

voorstellingen is onderdeel van het totale budget Opmeer Actief, deze blijft gelijk. 
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Volgnr:  010  Poststuk: 19.0014270 I&G 

Omschrijving: Herstelbesluit t.b.v. rechtmatige gunning van werkzaamheden Bureau Jong&Fris 

 

Inhoud:  

In januari 2019 is gestart met de inhuur van werkzaamheden bij eenheid I&G. Dit op basis 

van een enkelvoudige procedure. Gezien de hoogte van de nu in rekening gebrachte facturen 

zou er een meervoudig onderhandse aanbesteding nodig zijn geweest. Dit is niet gebeurd. 

Bovendien was sprake van onduidelijkheid in de benodigde duur van de inhuurwerkzaamheden 

omdat deze in eerste instantie zijn gestart op basis van extra inzet op deskundigheid.  Door de 

nu ontstane onvolkomenheid in de wijze van aanbesteden word het risico gelopen dat mb.t de 

(Europese) aanbestedingsplicht sprake is van een onrechtmatigheid. 

Om deze onrechtmatigheid te voorkomen is het nodig om af te wijken van ons inkoop-en 

aanbestedingsbeleid. Op grond van artikel 5.4 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft 

het college de bevoegdheid om af te wijken. 

 

Besluit:  

1. De overeenkomst inzake inhuur projectmedewerker Digitale werk Omgeving tot maximaal 

17 januari 2020 te verlengen waarna deze zal worden beëindigd en niet meer worden 

verlengd; 

2. In te stemmen dat deze contracthandhaving, inclusief verlenging wordt verleend op basis 

van een enkelvoudige procedure en daarmee wordt afgeweken van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid welke een meervoudig onderhandse procedure voorschrijft 

 

Argumenten:  

1.1. De inzet vereist nog tot uiterlijk 17 januari 2020 de inzet van inlenende om continuïteit in 

de uitvoering op deze taak van het project DWO te waarborgen. 

2.1. De inlenende voert sinds 2019 betreffende werkzaamheden voor de gemeente op 

efficiënte en passende wijze uit. 

2.3. Het is niet proportioneel om in dit stadium van de uitvoering van de werkzaamheden nog 

een aanbestedingsprocedure te starten. 
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Volgnr:  011  Poststuk: 19.0014334 JZ 

Omschrijving: Verkoop openbaar groen naast Pieter Bossenstraat 35 

 

Inhoud:  

De toekomstig eigenaar/bewoner van Pieter Bossenstraat 35 (de overdracht vindt plaats op 2 

december a.s.) wil graag een gedeelte van het openbaar groen naast zijn perceel kopen. Het 

gaat hier om een strook grond vanaf de erfgrens tot aan zijn oprit (zie hiervoor de 

bijgevoegde situatietekening) die al tientallen jaren bij de verschillende eigenaren/bewoners in 

gebruik is (geweest). De onderhavige strook komt op basis van het Groenbeleidsplan niet voor 

uitgifte in aanmerking. Het is echter wel al geruime tijd gebruikelijk dat concrete verzoeken 

om een stukje openbaar groen, dat niet als ‘uitgeefbaar’ is bestempeld, van de gemeente te 

mogen kopen op zijn merites worden beoordeeld en het college van B&W in een aantal 

specifieke gevallen zich, op basis van de daarvoor aangevoerde argumenten, toch bereid heeft 

getoond om tot verkoop over te gaan. Ook ten aanzien van dit verzoek kunnen goede redenen 

worden aangevoerd om aan het verzoek om verkoop te voldoen. 

 

Besluit:  

1. Het verzoek te honoreren en de strook grond te verkopen tegen een koopsom van € 

6.188,60 (k.k.); 

2. de opbrengst te verantwoorden ten gunste van de post ‘Openbaar groen’ op 

grootboekrekening-nummer 6.560.00. 

 

Argumenten:  

1.1 Verkoop van de grond is te billijken vanwege de bijzondere ligging van het perceel. 

1.2 De strook grond is al tientallen jaren bij de huidige en voormalige eigenaren/bewoners in 

gebruik. 

1.3 Verkoop van het perceel openbaar groen, niet noodzakelijk om te behouden, levert ca. € 

6.200 op. 

 

Volgnr:  012  Poststuk: 19.0014602 BEL 

Omschrijving: Vaststellen verordening Forensenbelasting 2020 

 

Inhoud:  

De gemeenteraad heeft op 14 november jl. via een amendement (A9.05) enkele wijzigingen 

aangebracht in de door het college voorgestelde ombuigingen, t.w.:  

- het tarief voor de toeristenbelasting wordt niet verhoogd in 2020;  

- het tarief voor de hondenbelasting wordt niet met € 14,- verhoogd voor het in bezit hebben 

van èèn hond in 2020;  

- het tarief voor de woonforensen- belasting wordt met 10% verhoogd in plaats van 5% in 

2020. 
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Er wordt hierdoor in 2020 een begroot bedrag van € 12.592,- niet gerealiseerd.  

 

Als gevolg van deze besluitvorming is de Verordening Woonforensenbelasting nog niet door 

het college vastgesteld en aan de commissie BZV aangeboden. Het college heeft desgevraagd 

toegezegd om in de commissie BZV een voorstel te presenteren voor dekking van het 

bovengenoemde bedrag van  

€ 12.592,- door een verhoging van de woonforensenbelasting.  

 

Hiervoor zijn 2 opties:  

1. Verhoging van het tarief van de categorie  met een WOZ-waarde tot € 45.000,- met 60% 

(inclusief indexering van 7,44%);   

2. Verhoging van het tarief van alle categorieën met 29% (inclusief indexering van 7,44%).  

Voorgesteld wordt om te kiezen voor optie 1. 

 

Besluit:  

1. Instemmen met optie 1: verhoging in 2020 van het tarief van de categorie met een WOZ-

waarde tot € 45.000,- met 60% (inclusief indexering van 7,44%). 

2. Instemmen met (bijgevoegde) verordening Woonforensenbelasting 2020 waarin deze optie 

is verwerkt, en ter besluitvorming aan te bieden aan de commissie BZV op 2 december 2019 

en de gemeenteraad op 19 december 2019. 

 

Argumenten:  

1. Hiermee wordt in vergelijking met de tarieven 2019 in 2020 een extra opbrengst van € 

12.332,-gerealiseerd, waarmee de derving van begrote inkomsten door het schrappen van de 

verhoging van de toeristenbelasting en de hondenbelasting (voor 1e hond), wordt 

gecompenseerd.  

2. Het tarief voor de categorie met een WOZ-waarde tot € 45.000,- staat niet in verhouding 

tot de tarieven van de 3 andere categorieën. 

3. Door deze verhoging wordt een evenredige verhouding tussen de tarieven van de 4 

categorieën gerealiseerd. 

4. Door een hoger tarief voor de categorie met een WOZ-waarde tot € 45.000,- kan het in 

bezit hebben van caravans voor speculatie of onwettige activiteiten minder interessant 

worden. 

 


