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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: 19.0015618 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst B&W d.d. 10-12-2019 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst B&W d.d. 10-12-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0011808 SHG 

Omschrijving: Fietsverbinding De Veken-Middelweg 

 

Inhoud:  

In het bestemmingsplan De Veken is een fietsverbinding geprojecteerd vanaf de Middelweg. 

De aansluiting van deze verbinding op de Middelweg wordt meegenomen bij de reconstructie 

van het kruispunt N 241/Middelweg. 

 

Besluit:  

1. In stemmen met de wijziging van het tracé van de beoogde fietsverbinding De Veken-

Middelweg. 

2. Aan de wijziging medewerking te verlenen middels toepassing van artikel 4 lid 8 bijlage II 

van het Besluit omgevingsrecht. 

 

Argumenten:  

1.1. Door het verleggen van het fietspad komt deze volledig vrij te liggen. Hiermee is het 

bedrijfsbelang van Schipper Kozijnen en de uitvoerbaarheid van het plan gediend.  

1.2. De aanleg van een fietsverbinding over deze tracé kan mogelijk worden gemaakt middels 

de bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0015599 RO 

Omschrijving: Privacy protocol en samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord-

Holland Noord 

 

Inhoud:  

In de commissie Zorg- en Veiligheid van 28 juni is het privacy protocol en het 

samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord goedgekeurd. De 

commissie is ook akkoord gegaan met de wijziging van de naam Veiligheidshuis Noord-Holland 

Noord naar Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. 

De commissie Zorg- en Veiligheid is overigens de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis 

Noord-Holland Noord.  

Met deze goedkeuring ligt nu de ondertekening van het protocol en convenant voor aan de 

organisaties die onderdeel uitmaken van het netwerk. Zowel het protocol, als het convenant 

zijn gebaseerd op een landelijk format. Dit landelijke format is op verzoek van het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid geschreven door een werkgroep van juristen van de grote landelijke 

organisaties (o.a. GGZ, Jeugdzorg, 3RO, Politie en Openbaar Ministerie) en bureau 

Considerati. Het landelijk format is in lijn met het landelijk kader Veiligheidshuizen en voldoet 

aan de eisen die de wet stelt.  

In bijlage vindt u het privacy protocol én samenwerkingsconvenant met voor beide een 

tekenblad voor de gemeente Opmeer. 

 

Besluit:  

1. Instemmen met het Privacy protocol en samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis 

Noord-Holland Noord middels ondertekening van beide tekenbladen 

2. Instemmen dat de burgemeester namens het college beide tekenbladen ondertekend. 

 

Argumenten:  

Het rechtmatig kunnen delen van persoonsgegevens op basis van het Privacy protocol door 

middel van een samenwerkingsconvenant. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0014781 RB 

Omschrijving: Vervanging zoutmenginstallatie tbv gladheidbestrijding 

 

Inhoud:  

Voor de gladheidbestrijding wordt er preventief gestrooid. Deze vorm van strooien wordt ook 

wel nat strooien genoemd. Voordat het zout via een machine op de weg wordt gestrooid wordt 

deze besproeid met pekelwater. Dit pekelwater wordt door onze eigen dienst aangemaakt dor 

middel van een zoutmengsinstallatie. Deze installatie heeft zijn einde levensduur bereikt en 

dient vervangen te worden. De kosten voor deze vervanging bedraagt € 9.800,= excl BTW 
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Besluit:  

1. De zoutmengsinstallatie te vervangen 

2. Firma Johan Blom de opdracht te geven ter waarde van € 9.800,= excl. BTW 

 

Argumenten:  

1. Zoutmenginstallatie heeft zijn einde levensduur bereikt 

2. Firma Johan Blom is regionaal gevestigd 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0014972 ZW 

Omschrijving: Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Buurtgezinnen 

 

Inhoud:  

De PvdA heeft in haar brief van 25 november 2019 vragen gesteld naar aanleiding van het 

collegebesluit van 12 november jongstleden over de inzet van Buurtgezinnen: een sterk 

netwerk in Opmeer. 

 

Besluit:  

In te stemmen met de ondertekening en verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

waarin de vragen van de PvdA over de inzet van Buurtgezinnen worden beantwoord. 

 

Argumenten:  

Met het beantwoorden van deze vragen voldoet het college aan het gestelde in artikel 32 van 

het reglement van orde. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0014940 ZW 

Omschrijving: Onderwijszorgarrangementen 

 

Inhoud:  

Landelijk is er veel aandacht voor de aansluiting onderwijs en jeugdhulp vanuit het kabinet en 

de coalitie onderwijs-zorg-jeugd. Ook in Westfriesland is duidelijk dat de aansluiting van de 

jeugdhulp op de ondersteuning vanuit het onderwijs niet optimaal is. Dit levert veel 

onduidelijkheid op voor de uitvoering op het gebied van taken, rollen en verantwoordelijkheid. 

De zeven Westfriese gemeenten hebben daarom in afstemming met het 

samenwerkingsverband West-Friesland een beleidskader uitgewerkt voor het combineren en 

op elkaar afstemmen van onderwijs en jeugdhulp. Dit biedt een inhoudelijk én financieel kader 

voor de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp. In de notitie zijn uitgangspunten 

en verantwoordelijkheden omschreven. Dit alles vanuit de doelstelling dat kinderen in 

Westfriesland zich ononderbroken en zich in de eigen omgeving kunnen ontwikkelen. 
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Besluit:  

1. De uitgangspunten van een onderwijszorgarrangement, zoals omschreven in de notitie, te 

onderschrijven; 

2. In te stemmen met een onderverdeling van onderwijs en jeugdhulp in verschillende 

arrangementen (situaties); 

3. In te stemmen met de vervolgstappen om deze beleidsnotitie over 

onderwijszorgarrangementen in samenspraak met alle betrokken partijen te implementeren. 

 

Argumenten:  

1.1 De gezamenlijk opgestelde uitgangspunten vormen de basis voor een betere aansluiting 

tussen onderwijs en jeugdhulp;  

1.2 De notitie sluit aan op de ambitie van de gemeente Opmeer om regionaal samen te 

werken ten behoeve van passend onderwijs; 

2. Met een onderverdeling in arrangementen zijn de kaders voor de uitvoering in zowel het 

onderwijs als de jeugdhulp helder en wordt bereikt dat problemen vroegtijdig worden 

gesignaleerd door een betere aansluiting van de zorgstructuur van het onderwijs bij het 

WIJkteam OpMEER;  

3. Dit beleidskader geeft richting, maar geeft niet alle antwoorden op de vragen en de 

dilemma’s in de uitvoering. Daarom is het nodig om voor het vervolg een uitvoeringsnotitie 

met handvatten voor de uitvoering te maken. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0015357 ZW 

Omschrijving: Wet verplichte GGZ 

 

Inhoud:  

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. 

Deze vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychische ziekenhuizen (BOPZ). 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de Wvggz.  

Als gevolg van de Wvggz kan een ieder vanaf 2020 bij het college van burgemeester en 

wethouders melding doen over een persoon die binnen de gemeente verblijft en bij wie naar 

inzicht van de melder verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk noodzakelijk is. Het 

college van B&W is verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van deze meldingen en 

voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek binnen 14 dagen naar aanleiding van een 

melding. Ook is de gemeente (bevoegdheid burgemeester) verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de hoorplicht voor het opleggen van kortdurende verplichte zorg, de 

crisismaatregel (nu IBS). 

De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden binnen de Wvggz kunnen het beste worden 

georganiseerd door het nemen van onderstaande besluiten. 
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Besluit:  

1. In te stemmen met de offerte Meldingen & Verkennend onderzoek en de offerte Hoorplicht 

van GGD Hollands Noorden en daarmee de uitvoeringstaken van de Wvggz te beleggen bij de 

GGD HN. 

2. De uitvoeringsafspraken vast te leggen in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor 

een periode van 3 jaar.  

3. De GGD HN een machtiging te verlenen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken 

binnen de Wvggz welke bestaan uit het in behandeling nemen en het afdoen van meldingen, 

het uitvoeren van het verkennend onderzoek en het uitvoeren van de hoorplicht (art. 5:1 t/m 

5:3 resp. 7:1 en 8:28 t/m 8:30 Wvggz). 

4. In te stemmen met de het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief. 

5. In te stemmen met de verdeelsleutel op basis van de bijdragen gemeentefonds voor de 

gemeentelijke bijdragen Wvggz.  

6. De kosten voor de uitvoering van de hoorplicht en het verkennend onderzoek door de GGD 

HN ten laste te brengen van de te ontvangen rijksbijdrage Wvggz en mogelijke 

overschrijdingen ten laste te leggen aan de bestaande middelen uitvoeringskader kwetsbare 

inwoners (662080). 

 

Argumenten:  

1.1 Het creëren van uniformiteit in de uitvoering op het niveau van Noord-Holland Noord. 

1.2 De offerte Meldingen & Verkennend onderzoek en de offerte Hoorplicht zijn na het AB GGD 

van 27 november 2019 inhoudelijk niet veranderd. 

2.1 Het vastleggen van de uitvoeringstaken in een Dienstverleningsovereenkomst voor de 

duur van drie jaar geeft zekerheid en continuïteit. 

3.1 Een machtingsbesluit voor het verkennend onderzoek en de hoorplicht zijn nodig om dit te 

kunnen uitvoeren namens de gemeente. 

4.1 De raad informeren over de nieuwe wetgeving en de daarbij behorende taken. 

5.1 Verdeling op basis van deze verdeelsleutel pakt voor Opmeer positief uit. 

6.1 De ontvangen financiële middelen vanuit het rijk zijn toereikend voor het financieren van 

de uitvoeringskosten van de GGD HN. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0015275 ZW 

Omschrijving: Uitvoeringsplan: Preventie, vroegsignalering en hulp bij schulden 

 

Inhoud:  

Naar aanleiding van het eerder opgestelde regionale beleid schuldhulpverlening, het 

onderzoek van de nationale ombudsman ''Een open deur?'' en de wens vanuit de afdeling zorg 

en welzijn om de uitvoering van preventie, integrale vroegsignalering en schuldhulpverlening 

in Opmeer te herzien is  het uitvoeringsplan ''Preventie, integrale vroegsignalering en 

schuldhulpverlening in Opmeer'' opgesteld. Hierin staat beschreven welke acties we in Opmeer 

de komende tijd willen uitvoeren met als doel financiële problemen waar mogelijk te 

voorkomen, zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en tijdig, effectieve hulpverlening te kunnen 

bieden. Voordat de definitieve versie van dit stuk werd opgesteld is het uitvoeringsplan op 30 

oktober 2019 besproken in de commissie samenlevingszaken. Hier zijn vragen, 

verbeterpunten en op- en aanmerkingen opgehaald die vervolgens meegenomen zijn in het 

definitieve stuk. 

 

Besluit:  

1) Met een integrale werkwijze, duidelijke communicatie, vroegsignalering en effectieve 

schuldhulpverlening te werken aan een zo laag mogelijk aantal inwoners met problematische 

schulden. 

2) Aan vroegsignalering vorm te geven met de Pilot ‘’Vroeg eropaf’’. 

3) Het uitvoeringsplan ''Preventie, integrale vroegsignalering en schuldhulpverlening in 

Opmeer'' vast te stellen. 

 

Argumenten:  

1.1) Hiermee geven we lokaal invulling aan het regionaal kaderplan schuldhulpverlening. 

1.2) Hiermee sluiten we aan bij de wensen van inwoners. 

2.1) Deze pilot is de afgelopen maanden door de zeven Westfriese gemeentes in 

samenwerking met het woningbedrijf, afdeling gemeentelijke belastingen, regionale 

woningcorporaties en VGZ uitgewerkt.  

2.2) Met de ‘’Vroeg eropaf’’ aanpak zijn in andere gemeenten positieve resultaten behaald. 

2.3) Hiermee geeft Opmeer invulling aan de taak rondom vroegsignalering van schulden die 

gemeenten vanaf 2021 wettelijk toegewezen zullen krijgen. 

3.1) Hiermee stelt het college concrete acties vast om te komen tot passende en effectieve 

preventie, vroegsignalering en hulp bij schulden in Opmeer. 

3.2) Het uitvoeringsplan is reeds besproken met de commissie samenlevingszaken. De 

commissie had een klein aantal aanvullingen welke zijn verwerkt in het stuk en stond verder 

achter de inhoud van het uitvoeringsplan. 
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Volgnr: 009  Poststuk: 19.0015639 P&O 

Omschrijving: Aanwijzing secretaris per 01.01.2020 

 

Inhoud: 

Ambtenaren die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, zullen na de inwerkingtreding van de 

Wnra werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een 

aanstellingsbesluit. De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, evenwel 

niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van bevoegdheden. Voor een ambtenaar 

in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of krachtens de 

wet bevoegdheden worden geattribueerd, betekent dit dat hij naast zijn arbeidsovereenkomst 

ook een aanwijzingsbesluit in de functie dient te krijgen. 

 

Besluit: 

Besluit tot aanwijzing van de heer M.A.S. Winder als gemeentesecretaris per 1 januari 2020. 

 

Argumenten: 

• Na inwerkingtreding van de Wnra zijn ambtenaren die onder de ambtenarenwet vallen 

werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst i.p.v. aanstellingsbesluit. 

• In het functie van gemeentesecretaris moet naast de arbeidsovereenkomst een 

aanwijzingsbesluit worden gegeven op grond waarvan deze de functie bekleedt waaraan de 

wet bevoegdheden attribueert. 

• De aanwijzing is gekoppeld aan de duur dat de ambtenaar met de betreffende functie is 

belast. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 19.0015580 FIN 

Omschrijving: Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst 

 

Inhoud:  

Over het boekjaar 2016 heeft een belastingcontrole plaatsgevonden op de onderdelen 

loonheffing, btw en Btw-compensatiefonds (Bcf). Op 15 november 2019 is van de 

Belastingdienst een concept rapport ontvangen met bevindingen en uitkomsten van het 

belastingonderzoek. Dit rapport is op woensdag 11 december 2019 besproken met de 

Belastingdienst.  

Naar aanleiding van de uitkomsten van het belastingonderzoek biedt de Belastingdienst de 

gemeente Opmeer de mogelijkheid tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. 

 

Besluit:  

1. Akkoord te gaan met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst; 

2. De lasten welke voortvloeien uit de vaststellingsovereenkomst te onttrekken aan uit de 

reserve woningbedrijf; 

 


