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

Locosecretaris: G.M. Klaver 

Afwezig: A.J.P Beemster, M.A.S. Winder 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0016234 DIV 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 17-12-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 17-12-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0014658 ZW 

Omschrijving: Aanwijzing leerplichtambtenaren Westfriesland 

 

Inhoud:  

Op dit moment is het nog niet geregeld dat alle leerplichtambtenaren in Westfriesland ook de 

leerlingen uit de andere gemeenten in Westfriesland kunnen blijven spreken op het 

leerplichtspreekuur op de scholen voor voortgezet onderwijs (VO). Conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wettelijke grondslag en doel, voorwaarde om 

alle jongere preventief te kunnen spreken door alle leerlplichtambtenaren in Westfriesland. Dit 

betekent dat het nodig is dat uw college de leerplichtambtenaren in Westfriesland dient aan te 

wijzen voor de gemeente Opmeer. Een leerplichtambtenaar van de gemeente Hoorn voert de 

leerplicht uit namens de gemeente Opmeer. 

 

Besluit:  

1. De leerplichtambtenaren in dienst van de gemeenten Medemblik, Stede Broec, 

Drechterland, Enkhuizen, Koggenland en Hoorn per 1 januari 2020, gedurende de tijd dat deze 

in dienst is van desbetreffende gemeente als leerplichtambtenaar, aan te wijzen als 

leerplichtambtenaar en te belasten met het toezicht op de Leerplichtwet, zoals bedoeld in 

artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet. 

 

Argumenten:  

1.1 Het is een bevoegdheid van het college om een leerplichtambtenaar aan te wijzen.  

1.2 Er is per 1 januari 2020 een wettelijke grondslag zodat alle leerplichtambtenaren in 

Westfriesland alle leerlingen uit Westfriesland mogen spreken op het leerplichtspreekuur VO.  

1.3 Het is belangrijk dat het leerplichtspreekuur goed bemenst kan worden en schoolverzuim 

wordt voorkomen. 

1.4 Na het aanwijzingsbesluit kunnen de leerplichtambtenaren de eed of de gelofte afleggen. 
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0014908 ZW 

Omschrijving: Vaststelling subsidieplafonds 2020 

 

Inhoud:  

Op 14 november 2019 heeft de raad de begroting voor 2020 vastgesteld. De hoogte van de 

subsidieplafonds voor 2020 wordt direct afgeleid uit de begroting en wordt bepaald door de 

optelling van alle subsidiebedragen. De subsidieplafonds moeten jaarlijks expliciet door de 

raad worden vastgesteld en door het college worden gepubliceerd. Daarom is er voor gekozen 

de subsidieplafonds via een apart advies vast te laten stellen. De categorieën onder besluit 1 

zijn conform de desbetreffende hoofdstukken/paragrafen van de specifieke beleidsregels van 

de Algemene Subsidieverordening Opmeer 2019. 

 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen de subsidieplafonds voor de zeven categorieën als volgt vast te 

stellen: 

 

Categorie:         Subsidies voor:                                                  Subsidieplafonds 

2020: 

2.0     Subsidierelaties op basis van een meerjarige uitvoeringsovereenkomst     € 685.781,00 

3.2     Meerjarige subsidies met aansluiting gemeentelijke beleidsdoelen            € 160.324,00 

3.3     Subsidies evenementen                                                                       €   18.000,00 

3.4     Regionale subsidies                                                                       €   47.603,00 

3.6     Inwonersparticipatie                                                                       €     6.000,00 

4.4     Investeringssubsidies muziekmaterialen                                                 €   10.062,00 

5        Incidentele subsidies                                                                        €   33.621,00 

 

2. De raad te verzoeken het subsidieplafond voor sanering asbestdaken vast te stellen op 

€ 10.000; 

3. De door de raad vastgestelde subsidieplafonds bekend te maken in het Gemeenteblad; 

4. Het besluit gedurende ten minste zes weken vanaf de datum van bekendmaking in het 

Gemeenteblad ter inzage te leggen in de openbare bibliotheek Opmeer en bij de gemeentelijke 

balie; 

5. De raad voor te stellen het college te mandateren om met ingang van 2021 jaarlijks, op 

grond van de door de raad vastgestelde begroting, de subsidieplafonds vast te stellen. 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 07-01-2020 week 02 

VASTGESTELD 

3 

 

 

Argumenten:  

1/2 Op grond van onze subsidieverordening 2019 moeten jaarlijks de subsidieplafonds worden 

vast-gesteld; 

3 Op grond van onze subsidieverordening 2019 moet jaarlijks (de hoogte) van de 

subsidieplafonds in het Gemeenteblad bekend gemaakt worden; 

4 Op grond van onze subsidieverordening 2019 moet jaarlijks het besluit tot vaststelling van 

(de hoogte) van de subsidieplafonds ter inzage worden gelegd. 

5. Conform de subsidieverordening is het vaststellen van de subsidieplafonds een bevoegdheid 

van de raad. Aangezien dit gebeurt op basis van de begroting, die reeds door de raad is 

vastgesteld, betreft dit een formaliteit. Op grond daarvan is het mogelijk het college hiertoe te 

mandateren. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0016029 ZW 

Omschrijving: Actualisatie specifieke beleidsregels algemene subsidieverordening 

 

Inhoud:  

Jaarlijks worden de specifieke beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening 

Opmeer 2019 geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van de college besluiten over 

subsidie aanvragen. nieuw vastgesteld subsidiebeleid en/of raadsbesluiten. 

 

Besluit:  

1. De specifieke beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening Opmeer 2019, 

ingaande 1 januari 2020, vast te stellen. 

 

Argumenten:  

1.1 Aanpassingen zijn conform besluitvorming van het college, raad en/of passend binnen het 

geldende beleid. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0013944 ZW 

Omschrijving: Verlening meerjarige subsidies 2020-2023 

 

Inhoud:  

De begroting voor 2020 is op 14 november 2019 vastgesteld door de raad van Opmeer. Naar 

aanleiding daarvan kunnen de subsidies voor de meerjarige subsidieperiode 2020-2023 

worden verleend. 
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Besluit:  

1. De aanvragen voor een meerjarige subsidie voor de periode 2020-2023 te verlenen 

conform de bijlage ‘overzicht subsidieverlening meerjarige subsidies 2020-2023’; 

2. De hardheidsclausule toe te passen om: 

a. De te laat ingediende aanvraag van Stichting Allure in behandeling te nemen; 

b. Qua hoogte van de subsidie voor MBVO Opmeer/Spanbroek – zwemmen af te wijken van de 

minimale hoogte van € 500; 

c. Qua hoogte van de subsidie voor MBVO De Weere - gym en volksdans af te wijken van de 

minimale hoogte van € 500; 

d. De te laat ingediende aanvraag van Dorpsraad Aartswoud in behandeling te nemen. 

3. De wijzigingen conform het overzicht ‘mutaties programma’s gemeentelijke begroting’ via 

de kadernota 2020 door de raad te laten vaststellen. 

 

Argumenten:  

1.1 Verlening is conform gemeentelijk beleid; 

1.2 Toepassing van de hardheidsclausule is noodzakelijk om tot verlening over te kunnen 

gaan; 

1.3 Het college is niet bevoegd om zonder instemming van de gemeenteraad budgetten te 

verplaatsen tussen de programma's. Daarom is een raadsbesluit nodig. Dat kan via de 

kadernota 2020 aangezien het om een budgettair neutrale wijziging staat. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0015178 ZW 

Omschrijving: Doordecentralisatie taken kwetsbare inwoners Westfriesland 

 

Inhoud:  

Sinds 2018 werken de Westfriese gemeenten samen vanuit het regionaal beleidskader ‘Herstel 

en participatie; Toekomstvisie kwetsbare inwoners 2018-2023’. De Toekomstvisie is de 

regionaal inhoudelijke vertaling van het advies van de commissie Dannenberg, die dit advies 

heeft opgesteld op verzoek van de VNG.   

De landelijke verdeling van rijksbijdragen voor de Wmo-ondersteuning aan (psychisch) 

kwetsbare inwoners is de komende jaren aan verandering onderhevig (‘doordecentralisatie’). 

Vanaf 2022 verandert de financiering van de taken en budgetten. Het gaat om de financiële 

middelen voor beschermd wonen (BW) en op termijn naar verwachting ook voor 

Maatschappelijke opvang (MO), Verslavingsbeleid (Vb) en Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg (OGGz). De doordecentralisatie zal in 2022 gefaseerd worden ingezet vanuit 

het Rijk. Om op tijd voorbereid te zijn hebben de Westfriese gemeenten DSP-groep 

Amsterdam begin 2019 gevraagd om als extern kwartiermaker een integraal advies uit te 

brengen over hoe de samenwerking er in het licht van genoemde verandering uit zou moeten 

zien. Regionale raadsledenavonden hebben plaatsgevonden op 17 april 2019 en op 26 
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september 2019. Waarbij naast het stellen van vragen ook gelegenheid was om zaken die 

raadsleden belangrijk vonden en nog misten aan het college mee te geven. Op 5 september 

heeft het integraal advies voorgelegen in het Madivosa waarna geen inhoudelijke wijzigingen 

meer zijn gedaan. Voorafgaand aan het Madivosa heeft u het integraal advies ontvangen en 

behandeld in de collegevergadering. In december 2019 heeft de raad een laatste informatie 

brief ontvangen. 

 

Nu staan we op het punt dat de raad besluiten moet nemen over de wijze waarop de 

Westfriese gemeenten de financiële risico’s willen delen. De keuzen over het budget hebben 

invloed op de inrichting van het zorglandschap. Zonder de besluiten kan de doordecentralisatie 

niet worden voorbereid. 

 

De beslispunten voor de raden in dit voorstel zijn regionaal afgestemd en liggen voor aan alle 

Westfriese raden. 

 

Besluit:  

Kennis te nemen van het advies over de doordecentralisatie van Beschermd Wonen, 

Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

Westfriesland van de DSP – Groep Amsterdam;  

2. De raad voor te stellen op basis van het advies van de DSP-groep akkoord te gaan met: 

 1. vanaf 2022 de middelen voor bekostiging van regionale voorzieningen, de regionale 

toegang en de gemeentelijke backofficetaken regionaal te bundelen; 

2. de te ontvangen middelen voor begeleiding (BG) niet bij het regionaal budget te voegen en 

daarmee de lokale uitvoering via het wijkteam voort te zetten; 

3. jaarlijks 5% van het regionale budget te reserveren voor innovatie; 

4. een egalisatiereserve aan te houden voor situaties waarin het regionaal budget 

ontoereikend blijkt; de hoogte van de egalisatiereserve bedraagt maximaal vijf procent van 

het regionaal budget; 

5. een eventueel resterend positief resultaat boven het afgesproken maximum van de 

egalisatiereserve te verdelen over de Westfriese gemeenten op basis van de objectief 

verdeelde middelen voor BW;  

6. het aanvullen van de egalisatiereserve bij een negatieve stand tot minimaal een neutrale 

stand op basis van de objectief verdeelde middelen voor BW; 

7. het beheren van het regionaal budget inclusief egalisatiereserve en de bestedingen daarvan 

door gemeente Hoorn;  

3. De raad te vragen het college opdracht te geven het convenant ‘Regionaal 

samenwerkingsconvenant (psychisch) Kwetsbare Inwoners Westfriesland te ondertekenen. 

 

Argumenten:  

1.1 Op basis van dit document komt de verdere doorontwikkeling van BW en MO/Vb/OGGz tot 

stand.  



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 07-01-2020 week 02 

VASTGESTELD 

6 

2.1.1 Een logisch gevolg van de gezamenlijke regionale beleidsvisie waarin samenwerking 

voorop staat, is de vorming van één regionaal budget. 

2.1.2  Een regionaal budget biedt de beste mogelijkheden om snel de voorzieningen aan te 

passen aan veranderende behoeften. 

2.1.3  Zorgaanbieders zijn voorstander van één aanspreekpunt in de regio. 

2.2.1 Hiermee handhaaft u de huidige werkwijze rondom de toegang en de bekostiging van 

begeleiding. 

2.3.1 Met het veiligstellen van een innovatie budget kunnen de Westfriese gemeenten verder 

door ontwikkelen. 

2.4.1 Om onverwachte tegenvallers gemakkelijk(er) op te kunnen vangen is de vorming van 

een egalisatiereserve nodig. 

2.4.2 Het niet instellen van een egalisatiereserve vraagt meer ambtelijke capaciteit. 

2.5.1 Het inzetten van de meevallers voor de doelgroep kwetsbare inwoners in plaats van het 

opbouwen van een grote reserve.  

2.6.1 Een negatief saldo op de reserve is niet gewenst. 

2.7.1 Het ligt voor de hand dat Gemeente Hoorn het regionale budget gaat beheren. 

3.1   De huidige samenwerkingsafspraken moeten worden geactualiseerd. 

3.2   Andere vormen van samenwerking kennen verschillende nadelen. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0015146 RB 

Omschrijving: Essentaksterfte 

 

Inhoud:  

De essentaksterfte is actief in Europa, Nederland en ook in Opmeer heeft de boomziekte 

toegeslagen onder de essen. In 2018 is de eerste monitoring geweest. In 2019 is opnieuw 

gemonitord. Van de 629 essen zijn 579 essen aangetast. 

Van de 579 zijn 125 essen licht aangetast, 372 matig aangetast en 82 ernstig aangetast. 

 

Besluit:  

1. 68 essen te kappen en de noodzakelijke bomen te snoeien  

2. Hiervoor in de plaats diverse bomen te planten  

3. Het plan van aanpak vast te stellen 

 

Argumenten:  

1. Hiermee voldoen we aan de zorgplicht 

2. biodiversiteit zorgt er voor dat de bomen weerbaar zijn tegen boomziekten 

3. zo houden we goed zicht op de ontwikkeling van het essen bestand en de kosten van 

onderhoud  

 


