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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: 20.0000791 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 14-01-2020 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 14-01-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0016078 RO 

Omschrijving: Beslissing op bezwaar inzake afwijzen planschade 

 

Inhoud:  

Op 15 oktober 2018 heeft aanvrager namens de eigenaar van perceel Langereis 7 een verzoek 

om een tegemoetkoming van planschade ingediend en op 25 juni 2019 is de afwijzende 

beschikking naar de aanvrager gestuurd.  

 

Hiertegen is op 12 juli 2019 een bezwaar ontvangen. Het bezwaarschrift is binnen de 6 weken 

na de verzenddatum van de beschikking ontvangen en is derhalve ontvankelijk. Het bezwaar 

is in het kort samengevat: 

• Dat er een hoger bedrag aan een tegemoetkoming van planschade uitgekeerd moest 

worden, vanwege de vermindering van uitzicht, (zon)lichttoetreding, privacy en de toename 

van verkeer en milieuhinder. 

 

De aanvrager heeft ter onderbouwing van zijn bezwaarschrift, nog om extra tijd gevraagd om 

extra taxaties te laten uitvoeren om zijn bezwaarschrift nader te onderhouden. 

 

Het bezwaarschrift is op 17 december 2019 behandeld tijdens een hoorzitting van de 

commissie bezwaarschriften van de gemeente Opmeer en daar mondeling toegelicht. 

 

De commissie bezwaarschriften heeft het volgende geadviseerd (zie bijgevoegde bijlage): 

1.het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2.het bestreden besluit in stand te laten; 

3.niet over te gaan tot het vergoeden van de kosten. 
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Besluit:  

Voorgesteld wordt advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen en het 

volgende te besluiten: 

1.het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2.het bestreden besluit in stand te laten; 

3.niet over te gaan tot het vergoeden van de kosten. 

 

Argumenten:  

De bezwaren zijn ongegrond omdat: 

1. niet juridisch is aangetoond is dat het normaal maatschappelijk risico 2% zou moeten zijn: 

2. de taxaties die zijn aangevoerd verkooptaxaties zijn en niet voldoen aan de eisen die aan 

planschade taxaties gesteld worden (andere peildatum en geen planologisch vergelijk).  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0015917 RO 

Omschrijving: Planschade Schoolstraat 59 te Aartswoud 

 

Inhoud:  

Op 14 maart 2019 (aanvraag is gedateerd op 10 december 2018) heeft aanvrager een 

verzoek tot tegemoetkoming van planschade ingediend wegens het uitbreiden van een 

agrarisch bedrijf aan de Schoolstraat 59 te Aartswoud. 

 

De aanvraag met betrekking tot het verzoek is uitgezet bij een onafhankelijk planschade 

beoordelingsbureau. De gemeente heeft hiervan op 16 december 2019 een definitief 

planschaderapport ontvangen. 

 

Uit het definitieve planschade adviesrapport, dat is opgesteld door het onafhankelijke 

planschade adviesbureau blijkt dat de aanvrager wel schade heeft naar aanleiding van de 

verleende omgevingsvergunning. Echter uit het onafhankelijke rapport blijkt tevens dat dit te 

niet gedaan wordt door een hoger percentage normaal maatschappelijk risico (normaal 2% en 

in bijzondere gevallen hoger). Het onderzoeksbureau acht een hoger maatschappelijke risico 

van 3,5 % op basis van jurisprudentie aanvaardbaar, omdat schaalvergroting in de agrarische 

sector reeds lange tijd bezig is en dat de schaalvergroting van de agrariërs ook plaatsvindt in 

het landelijk gebied (Dit is namelijk het gebied waar agrariërs hun bedrijfsvoering hebben). 

 

Door het hogere percentage normaal maatschappelijk risico hoeft er geen tegemoetkoming in 

de planschade te worden betaald en zullen wij het verzoek ook afwijzen. 
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Besluit:  

1. Gelet op het uitgebrachte onafhankelijke planschade advies het verzoek tot het 

tegemoetkomen van planschade af te wijzen; 

2. Op grond van artikel 6.4. lid 4 Wro het betaald recht ad. € 300,-- niet op rekening van de 

aanvrager te retourneren. 

 

Argumenten:  

1. Hiervoor wordt verwezen naar het uitgebreide planschade adviesrapport van 16 december 

2019; 

2. Op grond van artikel 6.4. lid 4 Wro wordt leges alleen vergoed indien een verzoek om 

planschade wordt gehonoreerd. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0001935 ZW 

Omschrijving: DVO Inkoop Sociaal Domein 2019/2020 

 

Inhoud:  

Het inkoopteam van de gemeente Hoorn verzorgt al een aantal jaren het regionale 

inkooptraject voor het Sociaal Domein. Het inkoopteam heeft dit in 2019 ook al uitgevoerd 

voor de producten die voor 2020 op het gebied van Jeugdhulp en Wmo opnieuw moesten 

worden ingekocht. Door personele problematiek bij zowel collega’s uit de regio als lokaal heeft 

de opdrachtverlening nog niet formeel plaatsgevonden. Dit voorstel voorziet daar alsnog in.  

In de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Inkoop Sociaal Domein 2019/2020 

staan de kosten en uitvoeringsafspraken die aan deze opdracht ten grondslag liggen. 

 

Besluit:  

1. Tot het regionaal inkopen van in ieder geval de producten Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering, Meldpunt Acute Zorg (MAZ), Cliëntondersteuning WF7, Inloop GGZ, 

Onderwijs Zorgarrangementen, Trapliften, Hulpmiddelen, Instroom Wmo 2020 (tweede 

openstelling september), Instroom Jeugdhulp Segment B 2020 (tweede openstelling 

september), Jeugdhulp Segment C, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en in te 

stemmen met de hierbij behorende algehele administratieve ondersteuning integraal voor alle 

uit te voeren aanbestedingen van het Inkoopteam Zorg van de gemeente Hoorn; 

2. in te stemmen met de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst Inkoop Sociaal Domein 

2019/2020 en de kosten voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende afspraken te dekken 

uit programma 6 (668005/438062) 

Argumenten:  

1. deze producten konden niet verlengd worden voor het jaar 2020 en moesten opnieuw 

worden ingekocht, of betroffen nieuw in te kopen producten; 

2. in de DVO zijn de afspraken voor gezamenlijke regionale inkoop vastgelegd; 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0001955 ZW 

Omschrijving: DVO contractmanagement Sociaal Domein 2019 

 

Inhoud:  

De gemeente Hoorn voert vanaf 2015 het regionale contractmanagement voor Jeugdhulp en 

Wmo uit en heeft dit ook voor het jaar 2019 gedaan. Door personele problematiek bij zowel 

collega’s uit de regio als lokaal heeft de opdrachtverlening nog niet formeel plaatsgevonden. 

Dit voorstel voorziet daar alsnog in. 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst met 

de gemeente Hoorn voor het regionale contractmanagement in 2019 voor de Jeugdhulp en de 

Wmo. 

 

Besluit:  

1. de Dienstverleningsovereenkomst Contractmanagement Sociaal Domein 2019 vast te 

stellen. 

2. De kosten voor de uitvoering van het contractmanagement van maximaal € 11.706 te 

dekken uit programma 6 ( € 9.767 uit 668013/438062 en € 1.939 uit 668005/438062) . 

 

Argumenten:  

1. In het DVO zijn de afspraken voor gezamenlijke regionale contractmanagement Jeugdhulp 

en Wmo juridisch vastgelegd. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 20.0000044 ZW 

Omschrijving: Benoeming leden Klankbordgroep cliëntparticipatie 

 

Inhoud:  

Op 25 juni 2019 heeft het college het nieuwe model cliëntparticipatie en de bijbehorende 

nadere regels vastgesteld. Volgens de nadere regels stelt de gemeente een klankbordgroep in. 

Na een oproep via de gemeentelijke communicatiekanalen hebben zeven inwoners zich 

aangemeld voor de Klankbordgroep. 

Besluit:  

1. De volgende personen te benoemen tot lid van de Klankbordgroep cliëntparticipatie Opmeer 

voor een periode van 2 jaar: 

- Mevrouw J. van Schagen 

- Mevrouw A.A. Berkhout-Roet 

- Mevrouw T. Wagter 

- Mevrouw A. Bijlenga 

- Mevrouw M.A. Koenis-Ros 

- Mevrouw M. Fayed 

- Mevrouw A.A.M. Vlaar 
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Argumenten:  

1.1 Door de benoemingen wordt het model cliëntparticipatie in Opmeer verder vormgeven 

1.2 De benoemingen passen in de formele kaders 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0000178 ZW 

Omschrijving: Convenant ''Vroeg Eropaf Westfriesland'' 

 

Inhoud:  

Op 17 december 2019 heeft het college het uitvoeringsplan Preventie, integrale 

vroegsignalering en schuldhulpverlening in Opmeer vastgesteld en besloten om in Opmeer aan 

vroegsignalering vorm te geven met de Pilot Vroeg Eropaf Westfriesland. Met deze tweejarige 

pilot kan de gemeente van meerdere partijen zoals onder andere sociale verhuurders 

(woningcorporaties en het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer), nutsbedrijven en 

zorgverzekeraars gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden ontvangen om 

vervolgens de betreffende inwoners te benaderen met een hulpaanbod. In het bijbehorende 

advies werd al aangegeven dat op korte termijn het convenant voor de pilot 'Vroeg Eropaf 

Westfriesland’’ en bijbehorende stukken ter vaststelling aan het college zouden worden 

voorgelegd zodat vervolgens de partijen die betalingsachterstanden zullen melden het 

convenant kunnen ondertekenen en kan gestart worden met de pilot. In dit advies wordt dan 

ook het convenant voorgelegd ter ondertekening. 

 

Besluit:  

1) Het convenant ''Vroeg Eropaf Westfriesland'' te ondertekenen. 

2) Wethouder R.W. Tesselaar te machtigen voor de ondertekening van het convenant ''Vroeg 

Eropaf Westfriesland'' namens het college van B&W van de gemeente Opmeer. 

3) Invorderingsambtenaar J. de Graaf te machtigen voor de ondertekening van het convenant 

''Vroeg Eropaf Westfriesland'. 

4) Burgemeester G.J.A.M. Nijpels te machtigen voor de ondertekening van het convenant 

''Vroeg Eropaf Westfriesland' namens de gemeente Opmeer in haar hoedanigheid als 

verhuurder. 

 

Argumenten:  

1.1) Omdat er bij deze aanpak sprake is van gegevensuitwisseling, is er een convenant 

noodzakelijk om de privacy van inwoners juridisch te borgen.  

2.1) Hiermee wordt het voor de gemeente mogelijk om meldingen van betalingsachterstanden 

van de aangesloten partijen te ontvangen. 

3.1) Hiermee wordt het mogelijk om betalingsachterstanden van gemeentelijke belastingen te 

melden in het kader van de pilot ''Vroeg Eropaf Westfriesland''. 

4.1) Hiermee wordt het mogelijk om huurachterstanden van het gemeentelijk woningbedrijf 

Opmeer te melden in het kader van de pilot ''Vroeg Eropaf Westfriesland''. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0000548 JZ 

Omschrijving: Een klacht 

 

Inhoud:  

Op 24 december 2019 is een klacht ontvangen over het verstrekken van informatie zonder 

toestemming. 

 

Besluit:  

de klacht niet te behandelen. 

 

Argumenten:  

Een eerder ingediende gelijkluidende klacht is al behandeld en ongegrond verklaard; 

Hierbij zijn de volgende belangen afgewogen: 

• De indiener van deze klacht is al eerder gehoord over de gelijkluidende klacht; 

• De indiener van deze klacht brengt geen nieuwe feiten of omstandigheden in; 

• De stelling dat hij meer belanghebbend is dan de eerdere klager, is bij een 

klachtenprocedure niet relevant; 

• Er staat een andere procedure voor hem open. 

 


