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

Locosecretaris: R. Luiks 

Afwezig: M.A.S. Winder 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0015014 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 26-11-2019 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 26-11-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0014769 RO 

Omschrijving: AB Omgevingsdienst NHN 4 december 2019 

 

Inhoud:  

Op 16 oktober 2019 komen de portefeuillehouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord bijeen voor een vergadering van Algemeen Bestuur. De vergadering vindt plaats om 

12.30 uur in het kantoor van de OD Dampten 2 in Hoorn. In verband hiermee is een agenda 

met achterliggende stukken ontvangen. 

 

Besluit:  

• Agendapunt 1 Vaststellen agenda van 4 december 2019/mededelingen/ingekomen stukken: 

voor kennisgeving aan te nemen. 

• Agendapunt 2 AB-Besluit Taakvermindering Schagen – schadeloosstelling (bijlage 2): wordt 

nagezonden. 

• Agendapunt 3 AB-Besluit Toekomstige financieringsvorm (bijlage 3): in te stemmen met het 

voorstel 

1) met de voorgestelde keuze voor het lidmaatschapsmodel als basis voor de uitwerking van 

outputfinanciering; 

2) De volgende uitgangspunten vast te stellen: 

a. De toekomstige financieringsvorm moet bijdragen aan transparantie van geleverde 

producten en diensten en bijbehorende kosten;  

b. Outputfinanciering is, op basis van het huidige takenpakket, een budget-neutrale exercitie. 

Dat betekent dat de kosten en baten op organisatieniveau gelijk blijven; 

c. Bij de implementatie van outputfinanciering hoort uniformering van de kwaliteit van de 

uitvoering, zodat er sprake is van een level playing field; 

d. Dit leidt tot één eenduidige financieringsvorm voor alle deelnemers; 

e. Er wordt gekozen voor een pilotfase van een jaar, voorafgegaan door een adaptieperiode 

van een half jaar. In de pilotfase worden de uitgangspunten ten aanzien van de kengetallen en 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 03-12-2019 week 49 

VASTGESTELD 

2 

de systematiek getoetst aan de werkelijkheid; 

f. Eind 2022 neemt het AB een definitief besluit ten aanzien van de toekomstige 

financieringsvorm. Ten behoeve van de beheersbaarheid en de continuïteit blijft het gekozen 

financieringsmodel voor tenminste 3 jaar gehandhaafd; 

g. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het gekozen financieringsmodel volledig 

geïmplementeerd.  

3) Het plan van aanpak Toekomstige Financieringsvorm - onderzoek outputfinanciering met 

inachtneming van punt 1 en 2 vast te stellen en de secretaris-directeur de opdracht te geven 

de genoemde projectwerkzaamheden uit te (laten) voeren; 

• Agendapunt 4 AB-Besluit Begrotingswijzigingen 2019 (bijlage 4): in te stemmen (positieve 

zienswijze afgeven) met voorstel om de 1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord vast te stellen. 

• Agendapunt 5 AB-Besluit Financiële verordening, ICP en controleprotocol (bijlage 5): in te 

stemmen met voorstel ter vaststelling van (1) de Financiële verordening Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord en (2) het Controleprotocol 2019. 

• Agendapunt 7 AB-Besluit Aansluiting werkgeversvereniging (bijlage 7): in te stemmen met 

voorstel (1) het besluit te nemen om de OD NHN te laten deelnemen in de WSGO, zodra die 

mogelijkheid er is, en (2) de directeur van de OD NHN te machtigen om uitvoering te geven 

aan dit besluit.  

• Agendapunt 8 AB-Memo Voortgangsrapportage programma I&A (bijlage 8): memo voor 

kennisgeving aan te nemen. 

• Agendapunt 10 Vaststellen AB-verslag 16 oktober 2019 (bijlage 10)): in te stemmen met het 

verslag van het AB van 16 oktober 2019. Aandacht te vragen voor de tijdige aanlevering van 

stukken. 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0012775 RO 

Omschrijving: Definitief aangaan nieuwe DVO’s afvalinzameling huishoudens met HVC 

 

Inhoud:  

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2019 een positieve zienswijze afgegeven over de nieuwe 

Dienstverleningsovereenkomsten (verder aangeduid als DVO’s) met HVC. Het college is aan 

zet om de nieuwe DVO’s daadwerkelijk aan te gaan en te ondertekenen. De nieuwe DVO’s 

worden individueel aangegaan door de gemeente Opmeer met HVC. De ingangsdatum van de 

nieuwe DVO’s is 1 januari 2020.  

Individuele ondertekening vereist dat een aantal bevoegdheden van het Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf (verder aangeduid als CAW) weer bij de gemeente komt te liggen. 

Hiervoor is een technische wijziging van de Gemeenschappelijke regeling CAW nodig en het 

vaststellen van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening en het daarop gebaseerd 

Uitvoeringsbesluit. 
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Besluit:  

1. De nieuwe DVO’s (individuele en collectieve) met HVC definitief aan te gaan en kennis te 

nemen van de verleende volmacht van de burgemeester aan wethouder Beemster om namens 

de gemeente Opmeer deze DVO’s te ondertekenen (met daarbij een 

totstandkomingsvoorbehoud in verband met teruglegging van bevoegdheden aan de 

gemeente); 

2. Op grond van de Aanbestedingswet 2012 een alleenrecht (of uitsluitend recht) toe te 

kennen aan HVC; 

3. De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 19.0012999) en bijbehorend 

raadsbesluit te adviseren: 

a. toestemming te verlenen aan de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling CAW 

overeenkomstig bijgaand concept; 

b. de Afvalstoffenverordening gemeente Opmeer 2020 vast te stellen. 

 

Argumenten:  

1.1. De nieuwe DVO’s leiden tot voordelen. 

1.2. De nieuwe DVO’s zijn gereed. 

1.3. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze afgegeven. 

1.4. Er is een volmacht noodzakelijk om teken bevoegdheid over te dragen. 

2.1. Voor een rechtsgeldige DVO moeten bevoegdheden van het CAW terug. 

2.2. De gemeente moet weer over een eigen afvalstoffenverordening beschikken, zelf HVC als 

inzameldienst aanwijzen en een alleenrecht aan HVC toekennen. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0013655 RO 

Omschrijving: 1e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 

Inhoud:  

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 juli 2018 de begroting 2019 e.v. vastgesteld. Naar 

aanleiding van financiële bijstellingen tijdens dit begrotingsjaar is in verband met de 

rechtmatigheid een besluit door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord noodzakelijk. 

 

Besluit:  

• ten aanzien van de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord een positieve zienswijze af te geven; 

• voor deze tussentijdse begrotingswijziging af te zien van het voorleggen aan de 

gemeenteraad. 
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Argumenten:  

1.1. De financiële bijstelling bij de Omgevingdienst Noord-Holland Noord heeft geen 

consequenties voor de gemeente Opmeer. 

1.2. Extra opdrachten houden verband met de uitvoering van wettelijke taken op gebied van 

geluidbeheer (wegverkeersgeluid en evenementen). 

2.1. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat de Gemeenschappelijke regelingen de raden 

alleen om een zienswijze vragen bij de kadernota, begroting en jaarrekening, dus niet voor 

elke tussentijdse begrotingswijziging. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0014640 RO 

Omschrijving: Besluit op bezwaar tegen tijdelijke omgevingsvergunning 

 

Inhoud:  

Op 24 mei 2019 is bekend gemaakt dat een omgevingsvergunning is verleend om tien jaar in 

afwijking met de bestemming, de woning aan de Schoolstraat 8 in Aartswoud particulier te 

bewonen (in plaats van het gebruik als bedrijfswoning). Hiertegen is op 3 juni 2019 een 

bezwaar ontvangen van het bedrijf behorend bij de bedrijfswoning, omdat deze hierdoor 

belemmerd wordt in zijn activiteiten. Het bezwaarschrift is op 10 september 2019 behandeld 

tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften 

heeft geadviseerd om het bestreden besluit in stand te laten. 

 

Besluit:  

1. De omgevingsvergunning niet te herroepen. 

 

Argumenten:  

1.1. De commissie bezwaarschriften heeft dit advies gegeven. 

1.2. Er is geen reden om van het advies af te wijken. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 19.0013791 RB 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Pilot woonruimteverdeling sociale huurwoningen 2020. 

 

Besluit:  

Kennisnemen van 

De pilot woonruimteverdeling sociale huurwoningen regio Westfriesland die per 1 januari 2020 

start voor de periode van een jaar. Het woningbedrijf Opmeer verhuurt jaarlijks gemiddeld 80 

woningen. 

 

Wat houdt de pilot in? 

De pilot houdt een aanpassing van de woningtoewijzing sociale huurwoningen in. Per 01-01-

2020 start deze pilot. Het woningbedrijf van de gemeente Opmeer verhuurt gemiddeld 80 

woningen op jaarbasis. 

In 2020 is de volgende tabel leidend voor de toewijzingen: 

percentage doelgroep Toewijzing 

50 % (min) regulier aangeboden via Woonmatch 

30 % urgent woningzoekenden & bijzondere toewijzingen directe bemiddeling 

20 % (max) doorstromers via Woonmatch 

 

Doel van de pilot woonruimteverdeling 

Meer lokaal maatwerk en bevorderen doorstroming op de huurmarkt. Als uit de evaluatie eind 

2020 blijkt dat het succesvol is, wordt deze manier van woonruimteverdeling voortgezet. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0014774 RB 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE 

 

Inhoud:  

Op 5 december 2019 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen 

met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. 
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Besluit:  

1. In het portefeuillehouderoverleg VVRE op 5 december 2019 de volgende standpunten in te 

nemen:  

2. Agendapunt 2: conceptverslagen van het overleg VVRE 7 november 2019 en  gezamenlijk 

overleg VVRE/Madivosa 7 november 2019 kunnen worden vastgesteld; 

3. Agendapunt 3, Meerjarenprogramma Energietransitie bedrijventerreinen Westfriesland: 3.1. 

Instemmen met de opzet van het Meerjarenprogramma Energietransitie Bedrijventerreinen 

Westfriesland; 3.2. Instemmen met de verdere uitwerking van het Meerjarenprogramma 

Energietransitie Bedrijventerreinen Westfriesland, conform het hierin opgenomen plan van 

aanpak; 

4. Agendapunt 4, Woonakkoord regio Westfriesland en provincie Noord-Holland, 4.1: Kennis 

nemen van de nota verkenning inhoud en proces woonakkoord Westfriesland. 4.2: De 

volgende punten benoemen die wij graag terugzien in het woonakkoord:  

-In het stuk richten we ons niet alleen op kwaliteit maar ook op kwantiteit. 

-Binnenstedelijk bouwen stimuleren, verruiming.  

-Voor de kernen zonder OV knooppunt graag het provinciaal beleid overnemen dat 50 % van 

de nieuwbouw binnen de kernen met OV-knooppunten gesitueerd moet worden. 

-Het lijkt ons goed om te zorgen dat het Woonakkoord het RAP 2017-2021 vervangt, mogelijk 

met een actualisatie. 

-Daarnaast moet zeker het Westfriese afwegingskader wonen, de Westfriese basis en het 

Westfriese Vooruitdenken, als bijlage bij het stuk komen. En dient de regionale 

woningbouwprogrammering als regionaal stuk te worden gezien.; 

5. Agendapunt 5, Eindmeting Regionale Economische Agenda Westfriesland: 5.1: 

Kennisnemen van de eindmeting REA;  

6. Agendapunt 6, Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA: kennisnemen van het verslag en de 

toelichting hierop van de dossierhouders en bespreken inbreng vanuit Westfriesland; 

7. Agendapunt 7, Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag): 7.1: Bij de 

overdracht wegen kan opgemerkt worden dat “een jaar uitstel” met goede afspraken ook 

minder kan zijn. 7.2: woningbouwplan Koggenland akkoord. 

 

Argumenten:  

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

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

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 03-12-2019 week 49 

VASTGESTELD 

7 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 19.0013964 PZI 

Omschrijving: Besluit op bezwaarschrift 

 

Inhoud:  

Op 1 augustus 2019 heeft gemeente Opmeer een bezwaarschrift ontvangen van Basisbeheer 

(namens een cliënte) naar aanleiding van uitschrijving van een adres in Opmeer. 

Hiertegen is op 5 november 2019 een bezwaar ontvangen.  

De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te 

verklaren, omdat het bestreden besluit al eerder was ingetrokken. 

 

Besluit:  

het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. 

 

Argumenten:  

1. De commissie bezwaarschriften heeft dit advies gegeven; 

2. Er is geen reden van het advies af te wijken. 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 19.0013381 PZI 

Omschrijving: Beoordeling provincie informatie- en archiefbeheer 2019 

 

Inhoud:  

In het kader van het interbestuurlijk toezicht vindt elk jaar een beoordeling plaats door de 

provincie 

over het gevoerde informatie- en archiefbeheer bij de gemeente. De prestaties worden 

beoordeeld als adequaat, redelijk adequaat of niet adequaat. Bij brief d.d. 01 oktober 2019 

(bijlage 1) luidt het 

oordeel voor de gemeente Opmeer redelijk adequaat. De beoordeling is gebaseerd op het 

toegezonden verslag van het inspectiegesprek, met begeleidende brief van de archivaris d.d. 

06 juni 2019 en het naar aanleiding hiervan gevoerde verificatiegesprek met de provinciaal 

archiefinspecteur d.d. 04 september 2019. 

 

Besluit:  

1. kennis te nemen van de beoordeling van de provincie en het opnemen van de 

aandachtspunten in het afdelingsplan Publiekszaken 2020; 

2. de raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Argumenten:  

1. in het kader van interbestuurlijk toezicht wordt het college als zorgdrager voor het 

informatie- en archiefbeheer beoordeeld door de provincie; 

2. in het kader van de horizontale verantwoording dient de raad door het college te worden 

geïnformeerd. 
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Volgnr:  010  Poststuk: 19.0014747 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 5-12-2019 

 

Inhoud:  

Op 5 december 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. Het gezamenlijk overleg 

Madivosa/VVRE zal deze keer geen doorgang vinden. 

 

Besluit:  

Met betrekking tot verslagen vorige vergaderingen (agendapunt 2) 

1. In te stemmen met vaststelling van de verslagen. 

Met betrekking tot het project Veranderopgave Laaggeletterdheid 2020-2024 (agendapunt 5) 

2. In te stemmen met het versterken en verbreden van de huidige regionale aanpak 

Laaggeletterdheid. 

3. In te stemmen met de projectopdracht ‘veranderingsopgave Laaggeletterdheid 2020-2024’ 

4. Akkoord te gaan met het inzetten van een programmamanager die deze projectopdracht in 

2020 zal uitvoeren. 

Met betrekking tot herverdeling bestemmingsreserve MOBW (agendapunt 6) 

5. In te stemmen met het voorstel ‘versneld afbouwen van de MOBW-reserves tot een nog te 

bepalen omvang’. 

Met betrekking tot Zorg Zoals de Westfries het Wil (agendapunt 7) 

6. Niet de intentie uit te spreken om een financiële bijdrage toe te kennen van € 20.000,- per 

jaar voor de komende 3 jaar; dat het college wel overtuigd is van de toegevoegde waarde 

ervan en de stichting de mogelijkheid wil bieden om het subsidieverzoek nader te 

onderbouwen; en toe te juichen dat de stichting gesprekspartner wordt in het kader van het 

opstellen van de uitvoeringsagenda voor het Pact van Westfriesland 7.1. 

 

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’. 
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Volgnr:  011  Poststuk: 19.0014923 ZW 

Omschrijving: Aanpassing beleidsregels subsidie peuteropvang 

 

Inhoud:  

In 2020 dienen gemeenten een minimaal aanbod te realiseren van 16 uur voorschoolse 

educatie per week, oftewel 960 uur per jaar. Nu is dat nog minimaal 10 uur per week. In 

Opmeer wordt er via een subsidie voor peuteropvang gezorgd voor dit aanbod. De specifieke 

beleidsregels algemene subsidieverordening zijn nu aangepast om deze urenuitbreiding te 

kunnen realiseren. Deze wijzigingen zijn afgestemd met aanbieder van de gesubsidieerde 

peuteropvang en liggen nu voor aan het college zodat dit inhoudelijk vastgesteld kan worden. 

Eind december, uiterlijk begin januari zullen de specifieke beleidsregels algemene 

subsidieverordening geheel herzien worden voorgelegd aan het college. Dit voorstel betreft 

enkel hoofdstuk 7 met betrekking tot de kortdurende peuteropvang en VVE. Door dit 

hoofdstuk nu inhoudelijk al vast te stellen wordt aan de ouders, aanbieder van peuteropvang 

en andere betrokkenen alvast duidelijkheid gegeven over hoe de peuteropvang in 2020 

gesubsidieerd zal worden zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. 

 

Besluit:  

1. Het aantal VVE uren dat in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidie uit te breiden 

naar maximaal 16 uur. 

2. Het aantal uren kortdurende peuteropvang dat in aanmerking komt voor gemeentelijke 

subsidie uit te breiden naar 8 uur. 

3. In te stemmen met de voorgestelde wijzingen in Hoofdstuk 7. Kortdurende peuteropvang 

en VVE van de specifieke beleidsregels algemene subsidieverordening 2020. 

4. De voorgestelde wijzigingen in te laten gaan op 1 januari 2020. 

5. De voorgestelde wijzigingen op te nemen in de specifieke beleidsregels algemene 

subsidieverordening 2020. 

 

Argumenten:  

1.1 Hiermee voldoet Opmeer aan de nieuwe eisen met betrekking tot het VVE aanbod.  

1.2 Dit is mogelijk binnen het beschikbare budget. 

2.1 Hiermee wordt aangesloten bij de uren die aan VVE kinderen geboden moeten worden. 

2.3 Dit is mogelijk binnen het beschikbare budget. 

3.1 Hiermee voldoen wij tijdig aan de nieuwe VVE urenverplichting. 

3.2 Dit sluit aan bij de wensen van de peuteropvang aanbieder. 

3.3 Door dit hoofdstuk nu inhoudelijk al vast te stellen wordt aan de ouders, aanbieder van 

peuteropvang en andere betrokkenen alvast duidelijkheid gegeven over hoe de peuteropvang 

in 2020 gesubsidieerd zal worden zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. 

4.1 Dit sluit aan bij de planning voor het vaststellen  de specifieke beleidsregels algemene 

subsidieverordening 2020. 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 03-12-2019 week 49 

VASTGESTELD 

10 

 

Volgnr:  012  Poststuk: 19.0014578 ZW 

Omschrijving: De raad informeren over de doordecentralisatie van beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 

 

Inhoud:  

Invoering van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen is onlangs met een jaar uitgesteld 

naar 1 januari 2022 en de doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang naar 2026. 

Niettemin vraagt het rijk de gemeenten om de beweging naar inclusie voort te zetten en 

verplicht gemeenten om daarbij samen te werken in regio’s. Deze eis sluit goed aan bij de in 

2017 door de raad vastgestelde toekomstvisie Herstel en Participatie van kwetsbare inwoners 

2018-2023. De Westfriese gemeenten spreken daarin af om te streven “naar een inclusieve 

samenleving waarin een volwaardige plek is voor kwetsbare inwoners, geboden in hun 

bestaande leefomgeving”. In het Madivosa van juni jl. is ingestemd met het uitwerken van het 

concept integraal advies in een definitief integraal advies. In dit definitief integraal advies 

wordt op onderdelen voorstellen gedaan voor (vergaande) regionale samenwerking 

waaronder: 

•          spreiding van intramurale voorzieningen over de regio; 

•          positionering van de front office / regionale toegang; 

•          financiële kaders en de wijze waarop gemeenten de financiële risico’s willen delen; 

•          positionering van de diverse back office taken; 

•          inhoud en juridische vorm van de regionale samenwerking 

Op 5 september is in het Madivosa het definitief integraal advies doordecentralisaties 

gepresenteerd door DSP groep waarna de gemeenten hebben afgesproken de raden verder te 

informeren alvorens het advies te kunnen gebruiken om besluitvorming in de gemeenteraden 

in te zetten. 

In de bijlage treft u een informatiebrief. Met deze informatiebrief laat u de raad weten welke 

voorbereidingen wij treffen voor de voorgenomen decentralisatie en de samenwerking die wij 

daarbij zoeken met de andere gemeenten in Westfriesland. Het definitief integraal advies 

doordecentralisaties wordt begin 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met in bijlage 1 bijgevoegde raadsinformatie brief en deze aan te bieden 

aan de raad. 

 

Argumenten:  

1.1 De raad tijdig informeren over een lopend proces. 
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Volgnr:  013  Poststuk: 19.0014588 ZW 

Omschrijving: Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland 

 

Inhoud:  

Op woensdag 11 december 2019 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur (hierna 

genoemd AB) van Recreatieschap Westfriesland plaats. Dit advies presenteert u de agenda 

met beslispunten en toelichting. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda en stukken AB Recreatieschap Westfriesland van 11 

december 2019 waarin de beslispunten hieronder worden behandeld. 

2. In te stemmen met de vaststelling van het verslag van de vergadering AB van 9 oktober 

2019. 

3. Kennis te nemen van de beantwoording op de brief van de gemeente Opmeer met 

betrekking tot de bezuinigingen (agendapunten 3a en 3b) 

4. In te stemmen met de vaststelling van de actualisatie van het uitvoeringsprogramma NRP 

(agendapunt 4) 

5. In te stemmen met de actualisatie eindejaarsrapportage 2019 (agendapunt 5) 

6. Kennis te nemen van het normenkader (agendapunt 6) 

7. In te stemmen met de realisatie van een nieuwe werkschuur op de locatie de Klink in 

Medemblik. 

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de AB vergadering bepalen de afzonderlijke colleges ieder hun standpunt. De 

agendapunten geven geen aanleiding om af te wijken van de door het Recreatieschap 

beschreven voorstellen. 

 

Volgnr:  014  Poststuk: 19.0014692 CON 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

Inhoud:  

Aanbiedingsbrief herindelingsontwerp gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, mogelijkheid 

om zienswijze in te dienen 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Middels het schrijven van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk wordt de gemeente 

Opmeer in kennis gesteld van het herindelingsontwerp. Dit biedt de gemeente Opmeer de 

mogelijkheid om zienswijze in te dienen. 

De brief is geagendeerd voor B&W alleen ter bespreking.  

De gemeente Opmeer heeft kennisgenomen van de brief echter geeft geen zienswijze af.  
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Volgnr:  015  Poststuk: 19.0014629 P&O 

Omschrijving: Aanpassen mandaat model naar volmacht model voor P&O aangelegenheden 

 

Inhoud:  

Op 1 januari treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. In het kader 

daarvan is het noodzakelijk het mandaat model om te zetten naar een volmacht model. 

 

Besluit:  

Instemmen met voorgestelde wijziging van mandaat model naar volmacht model. 

 

Argumenten:  

• Om te voldoen aan de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wnra is het noodzakelijk 

het mandaatmodel om te zetten naar het volmacht model. 

• Hierdoor blijven de huidige gemandateerde bevoegdheden gehandhaafd in de vorm van een 

volmacht. 

 

Volgnr:  016  Poststuk: 19.0014081 P&O 

Omschrijving: Aansluiten bij regionale geschillencommissie Cao Gemeenten 

 

Inhoud:  

In de Cao Gemeenten die vanaf 1 januari 2020 van kracht is, is de geschilbeslechting 

opgenomen. Een onderdeel daarvan is het instellen van een geschillencommissie voor de 

behandeling van individuele geschillen tussen werkgever en werknemer over een aantal 

onderwerpen. Dit traject is regionaal opgepakt. Inmiddels zijn 15 gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen uit Noord Holland Noord aangesloten of voornemens om aan 

te sluiten. Iedere organisatie moet apart besluiten deel te nemen aan de regionale commissie 

en akkoord gaan met de samenwerkingsovereenkomst en het reglement. 

 

Besluit:  

1. aan te sluiten bij de regionale geschillencommissie Cao Gemeenten in onze regio;  

2. akkoord te gaan met de Samenwerkingsovereenkomst regionale geschillencommissie; 

3. akkoord te gaan met het Reglement regionale geschillencommissie; 

 

Argumenten:  

1. Instellen van een geschillencommissie in een verplichting vanuit de Cao Gemeenten. 

2. Aansluiten bij een regionale geschillencommissie is praktisch en biedt voordelen op het 

gebied van deskundigheid. 

3. Voorwaarde voor aansluiting bij de regionale geschillencommissie is een akkoord met de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 


