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

Locosecretaris: G.M. Klaver 

Afwezig: M.A.S. Winder 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0015362 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 03-12-2019 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 03-12-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0014642 RO 

Omschrijving: Nota burger- en overheidsparticipatie Opmeer 

 

Inhoud:  

In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente een moderne bestuursstijl wil en 

daarom de samenleving tijdig en (inter)actief bij belangrijke plan- en besluitvorming wil 

betrekken, omdat bij de aanpak van veel vraagstukken de rol van inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties cruciaal is. In het Koersdocument Regionale implementatie van 

de Omgevingswet (raadsbesluit d.d. 9 mei 2019) is bepaald dat in een nota wordt beschreven 

hoe Opmeer -met het oog op de uitvoering van de Omgevingswet- participatie organiseert, 

faciliteert en stimuleert. De organisatie is gevraagd om een toekomstbestendige beleidsnota 

op te stellen. 

 

Besluit:  

1. in te stemmen met de Nota burger- en overheidsparticipatie Opmeer  

2. de gemeenteraad voor te stellen om de Nota burger- en overheidsparticipatie Opmeer vast 

te stellen 

3. het ‘Uitvoeringsprogramma doorontwikkelen burger- en overheidsparticipatie 2020’ vast te 

stellen 
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Argumenten:  

1. De Nota burger- en overheidsparticipatie Opmeer is ons beleidskader, dat vorm en inhoud 

geeft aan de doelstellingen die Opmeer met burger- en overheidsparticipatie heeft. 

1.1.De nota geeft het college handvatten voor het organiseren van participatie. 

1.2.De nota geeft de ambtelijke organisatie instructies voor het organiseren van participatie. 

1.3 De nota geeft de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties inzicht in hoe de 

gemeente burger- en overheidsparticipatie organiseert, stimuleert en ondersteunt. 

2.  De nota is het kader waarbinnen het college de uitvoering van het participatiebeleid 

uitvoert en geeft de gemeenteraad handvatten voor haar controlerende rol. 

3.  Een uitvoeringsprogramma is nodig om doorontwikkeling van burger- en 

overheidsparticipatie te borgen.  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0014736 ZW 

Omschrijving: Vaststelling Huurtarieven accommodaties Opmeer 2020 

 

Inhoud:  

Voor het jaar 2020 dienen de (huur)tarieven voor de sportvelden, gymzalen, zwembad 't 

Woudmeer. muziekschool, sport- en recreatieterrein De Weijver, de multifunctionele 

accommodatie en de ijsbaan vastgesteld te worden. 

 

Besluit:  

1. De (huur)tarieven voor de sportvelden, gymzalen, zwembad 't Woudmeer, muziekschool, 

sport- en recreatieterrein De Weijver, multifunctionele accommodatie De Weijver en de 

ijsbaan conform de bijlage 'huurtarieven 2020' vast te stellen. 

2. De aanpassingen in de huurvoorwaarden conform de bijlage ‘Huurvoorwaarden gebruik 

Accommodaties gemeente Opmeer’ vast te stellen. De aanpassingen zijn d.m.v. de kleur geel 

aangegeven. 

 

Argumenten:  

1.1 De (huur)tarieven zijn conform gemeentelijk beleid en/of lopende huurovereenkomsten 

geïndexeerd. 

1.2 De huurvoorwaarden zijn geactualiseerd conform gebruikelijke verhuurbeleid in de 

praktijk. . De aanpassingen zijn d.m.v. de kleur geel aangegeven. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 19.0014826 ZW 

Omschrijving: Verlengen Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis met de GGD 2021 

 

Inhoud:  

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) Veilig Thuis met de GGD loopt van 2018 tot en met 

2020 maar er is afgesproken dat de 18 gemeenten per 1 januari 2020 al aangeven of zij die 

DVO willen verlengen of beëindigen (met minimaal 1 jaar). Om dit te kunnen bepalen is er een 

evaluatie geweest van de werking van de DVO. De uitkomsten van deze evaluatie hebben 

geen duidelijkheid geboden over welke weg in te slaan met de organisatie van de Veilig Thuis-

taken. Er is overeenstemming over de aard van het probleem, maar niet over de oplossing(en) 

hiervoor. Op de evaluatie moet een vervolg komen. Hiervoor wordt een extern bureau 

ingeschakeld, dat de opdracht krijgt om te onderzoeken  wat de gemeenten wettelijk gezien 

moeten aanbieden aan VT, wat zij (extra) inhoudelijk willen en hoe de gemeenten dit het 

beste kunnen  organiseren. De planning is dat hierover uiterlijk begin van het derde kwartaal 

2020 een besluit kan worden genomen. In afwachting hiervan is het gewenst om de huidige 

DVO te verlengen met een jaar. 

 

Besluit:  

1. De dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis te verlengen tot en met 31 december 2021; 

2. Het DB van de GGD Hollands Noorden hierover schriftelijk te informeren; 

 

Argumenten:  

1. De verlenging van het DVO geeft twee jaar de tijd om het vervolg zorgvuldig vorm te 

geven;  

2. Veilig Thuis is belegd bij de GGD Hollands Noorden 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0015043 ZW 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam d.d. 12 december 2019 

 

Inhoud:  

Op 12 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland. Hierbij 

worden een aantal voorstellen ter besluitvorming door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan 

het Algemeen Bestuur. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de agenda voor het AB WerkSaam d.d. 12 december 2019 en de 

bijbehorende stukken; 

2. In te stemmen met de Najaarsnota 2019 en derde kwartaalrapportage 2019; 

3. In te stemmen met het controleprotocol 2019-2020 inclusief het Normenkader 

Rechtmatigheid 2019; 

4. De regiegroep te vragen naar de mogelijkheden, gevolgen en kosten van de motie van 

Enkhuizen; 

5. In te stemmen met de gewijzigde Re-integratieverordening; 

6. In te stemmen met de nota reserves en voorzieningen 2020; 

7. In te stemmen met het voorstel van WerkSaam om het kredietfaciliteit voor 2020 van € 5,8 

miljoen bij BNG Bank in stand te houden. 

 

Argumenten:  

1. Bij een gemeenschappelijke regeling is sprake van verlengd lokaal bestuur. De (belangen 

van de) deelnemende gemeenten worden via hun wethouders vertegenwoordigd in het 

Algemeen Bestuur. 

2. Hiermee kan het Algemeen Bestuur de najaarsnota 2019 vaststellen.  

3. Met dit controleprotocol regelt het Algemeen Bestuur op hoofdlijnen de uitgangspunten die 

gelden voor de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening.  

4. De gemeenteraad van Enkhuizen wil komen tot meer grip op Gemeenschappelijke 

Regelingen.  

5. De Re-integratie verordening moet worden aangepast na informatie van Schulinck over 

jurisprudentie. 

6. In de zienswijze op de begroting 2019 en jaarrekening 2017 van WerkSaam hebben de 

gemeenten gevraagd om aandacht voor de noodzaak en omvang van de reserves binnen 

WerkSaam. WerkSaam heeft hiervoor een verbeterplan opgesteld, waarin is aangegeven dat 

de nota reserve en voorzieningen wordt geactualiseerd. WerkSaam heeft het verbeterplan 

geëvalueerd en daaruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen.  

7. Aangezien de betalingen van WerkSaam over de maand mei verspreid zijn, acht WerkSaam 

een kredietlimiet van € 5,8 miljoen toereikend. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 19.0014253 ZW 

Omschrijving: Accommodatieregeling Molenaarsverblijf nabij de Lastdrager 

 

Inhoud:  

Stichting De Westfriese Molens heeft op 10 juli 2019 een beroep op de accommodatieregeling 

gedaan, zoals beschreven in de specifieke beleidsregels van de Algemene Subsidieverordening 

Opmeer. Op 8 oktober 2019 is de aanvraag compleet gemaakt. Zij doen een beroep op de 

accommodatieregeling ten behoeve van het bouwen van een Molenaarsverblijf nabij molen de 

Lastdrager te Hoogwoud. Het molenaarsverblijf is een ruimte waar molenaars koffie kunnen 

drinken, waar ze groepen bezoekers kunnen ontvangen en waar een toilet is. 

 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen: 

a. Een subsidie van € 20.000 te verlenen aan Stichting De Westfriese Molens voor het bouwen 

van een Molenaarsverblijf nabij molen de Lastdrager te Hoogwoud; 

b. Hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 20.000 en de bijbehorende 

afschrijvingslasten (€ 2.000 per jaar gedurende 10 jaar) te dekken van het budget 

‘raadsprogramma 2018-2022’ (692270); 

c. Een renteloze lening beschikbaar te stellen aan Stichting De Westfriese Molens van 

maximaal € 20.000. 

 

Argumenten:  

1.1  De aanvraag voldoet na aanvulling aan de eisen zoals gesteld in de specifieke 

beleidsregels van de Algemene Subsidieverordening Opmeer 2019. 

1.2  Voor het verlenen van subsidies o.b.v. de accommodatieregeling is geen budget in de 

begroting opgenomen. Conform de bestendige gedragslijn besluit de raad hierover en stelt 

dan apart middelen daarvoor beschikbaar. Dekking vanuit ‘raadsprogramma 2018-2022’ 

(692270). 

1.3 In de molen is het niet mogelijk een molenaarsverblijf en een toilet te realiseren. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 19.0015279 ZW 

Omschrijving: Indexeren tarieven Jeugdhulp en Wmo 

 

Inhoud:  

De kosten voor de uitvoering van passende zorg nemen jaarlijks toe. In de zorgsector zien we 

dat de geldende cao’s wijzigen en hiermee de personeelskosten voor zorgaanbieders flink 

stijgen. Daarnaast zien we dat de gang naar de rechtbank als het gaat over passende zorg en 

reële tarieven vaker wordt ingezet. De West-Friese gemeenten willen ervoor zorgen dat de 

zorg in de regio zo goed mogelijk geregeld is en dat kwaliteit van zorg hoog blijft. Maar ook 

dat de diversiteit van zorgaanbieders in de regio blijft bestaan.  

Onderstaand voorstel wordt aan alle colleges van B&W van de West-Friese gemeenten 

voorgelegd ter besluitvorming. 

 

Besluit:  

1. De tarieven Jeugdhulp en Wmo voor 2020 met 2,54% te indexeren;  

2. De tarieven van de raamovereenkomsten Jeugdhulp en Wmo jaarlijks te indexeren op basis 

van landelijke prijsindexcijfers (personele kosten, materiële kosten en kapitaal) van 

september in het voorgaande jaar. 

 

Argumenten:  

1.1 Indexering draagt bij aan het borgen van de kwaliteit. 

1.2 Meegaan in de uitspraak van de voorzieningenrechter. 

2.1 Om te blijven voldoen aan een reële kostprijs dienen tarieven jaarlijks te worden 

geïndexeerd. 

2.2 Vastleggen van de wijze waarop jaarlijks geïndexeerd wordt. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0015219 SBO 

Omschrijving: DVO  Informatiebeveiligingsfunctionaris 

 

Inhoud:  

De AVG verplicht gemeenten om een informatiebeveiligingsfunctionaris te hebben. In KOM 

verband is dit ingevuld door gebruik te maken van de expertise van Safe Harbour, waarbij 

deze functionaris werd ingehuurd. Na een intensieve wervingscampagne is het gelukt om een 

medewerker aan te stellen bij de gemeente Medemblik. In de voorliggende 

dienstverleningsovereenkomst wordt geregeld dat deze functionaris zijn werk ook verricht 

voor Koggenland en Opmeer. 

 

Besluit:  

1) Akkoord te gaan met het aanstellen van een informatiebeveiligingsfunctionaris in KOM-

verband; 

2) Akkoord te gaan met een DVO met de gemeente Medemblik, waarbij wij 8 uur per week 

afnemen van Medemblik; 

3) Akkoord te gaan met de kostendoorbelasting (ipv de facturen van Safe Harbour via 

Medemblik);  

4) na 1 jaar zal worden geëvalueerd of de overeenkomst al dan niet gewijzigd zal worden 

voortgezet. 

 

Argumenten:  

ad 1)      Dit is conform de Bestuursopdracht KOM-samenwerking; 

ad 2)      Er ontstaat in Kom-verband een fulltime functie; 

ad 3/4)   Het risico op actute problemen is bij een kleine organisatie kleiner, na een jaar kan 

bezien worden of de ureninschatting de juiste was 
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Volgnr: 009  Poststuk: 19.0015330 I&G 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur SSC DeSom 

 

Inhoud: 

Op 16 december 2019 vindt de vergadering van het AB van SSC DeSom plaats.  

Onderstaande agendapunten worden daarin besproken: 

1. Opening en agenda vast stellen  

2. Mededelingen  

3. Ingekomen post 

4. Verslag van de AB vergadering van 8 juli 2019 

5. Najaarsrapportage 2019 

6. Controleprotocol 2019, incl bijlage normenkader 2019 

7. Vergaderschema 2020 

8. Adoptieprogramma Office 365 

9. Rondvraag 

De volgende AB vergadering  vindt plaats op: 23 maart 2020 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de te bespreken agendapunten en de najaarsrapportage 2019, 

Controleprotocol 2019, incl bijlage normenkader 2019 en het vergaderschema 2020 

vast te stellen. 

 

Argumenten: 

1. Tegen de stukken bestaan inhoudelijk en financieel geen bedenkingen 

 


