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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: 20.0001051 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 21-01-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 21-01-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0000793 RO 

Omschrijving: Vooroverleg woningbouw op perceel Oosterboekelweg 50 

 

Inhoud:  

Op 20 december 2019 heeft een initiatiefnemer een vooroverleg ingediend voor woningbouw 

op het perceel Oosterboekelweg 50 in De Weere (beter bekend als de Boranka-locatie). De 

initiatiefnemer wil 11 appartementen in een bestaand pand realiseren. De appartementen 

worden gebouwd voor de doelgroep jongeren en starters. Dit is ook verwoord in de 

onderbouwing die bij het vooroverleg en ook bij dit advies is gevoegd. 

 

Daarbij wil hij het casco laten staan en nieuwe gevels en daken aanbrengen op het pand. De 

contouren van het pand blijven dus hetzelfde. 

 

De initiatiefnemer dient zorg te dragen voor een goede verbinding met de initiatiefgroep. 

 

Besluit:  

In principe bereid te zijn een ruimtelijke procedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2˚van 

de Wabo juncto artikel 4 lig 9 van bijlage II van de Bor op te starten om een kleinschalig 

woningbouwplan voor maximaal 10 woningen onder voorwaarden te realiseren. 
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Argumenten:  

1. In de structuurvisie is reeds aangegeven dat kleinschalige bouwinitiatieven (verder niet 

gedefinieerd in aantallen) op de betreffende plek ruimtelijke acceptabel zijn; 

2. In het bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018” dat op 12 

december 2019 is vastgesteld, is kleinschalige woningbouw toegestaan. Dit is weliswaar 

beperkt tot 6 woningen; 

3. Het invullen van het beoogde perceel met woningbouw voor starters danwel senioren, komt 

ook tegemoet aan een aantal wensen uit het Leefbaarheidsplan De Weere VO12; 

4. De directe omgeving bestaat uit woonbestemmingen en een woonbestemming zou op dit 

perceel derhalve niet misstaan en ook andere omliggende percelen worden niet onevenredig 

benadeeld met een nieuwe woonbestemming. Er zijn geen ruimtelijke relevante beperkingen 

kenbaar waarom wij geen medewerking kunnen verlenen aan een bouwplan voor 

woningbouw; 

5. Boven de 10 woningen dient er regionaal te worden afgestemd. Door maximaal 10 

woningen aan te houden hoeft er niet regionaal afgestemd te worden en bevorderd dit de 

doorlooptijd van het beoogde bouwplan.  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0000625 RB 

Omschrijving: Operationeel Programma riolering 2020 

 

Inhoud:  

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden alle rioolzaken op hoofdlijnen besproken 

over een periode van 4 jaar. Het operationele programma geeft precies aan wat er dit jaar op 

de planning staat. 

 

Besluit:  

1. Het Operationeel Programma Riolering 2020 vast te stellen; 

2. Het Operationeel Programma Riolering 2020 ter kennisname voor te leggen aan de 

gemeenteraad 

 

Argumenten:  

1. een operationeel programma is een uitvoeringszaak en wordt vastgesteld door het college. 

2. het is van belang dat de raad kennis neemt van zaken. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0000039 ZW 

Omschrijving: Toekennen Blijverslening 

 

Inhoud:  

In december 2017 heeft de gemeenteraad de verordening Blijverslening gemeente Opmeer 

vastgesteld. Een inwoner heeft een aanvraag van afgerond € 14.500,- ingediend voor het 

aanpassen van de badkamer (o.a. verwijderen bad, plaatsen douche en antislip maken van de 

vloer). 

 

Besluit:  

1. De aanvraag voor de Blijverslening toe te kennen onder voorbehoud van een positieve 

krediettoets van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn). 

 

Argumenten:  

1.1 De aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de verordening Blijverslening gemeente 

Opmeer 

Uit de aanvraag wordt duidelijk dat met het treffen van de bouwkundige maatregel wordt 

bijgedragen aan het beleidsdoel ‘Het langer zelfstandig blijven wonen’. Het betreft een 

inwoner met een zorgvraag en de hoogte van de aangevraagde lening valt tussen € 2.500,- en 

€ 40.000,-. 

1.2 De aanvraag komt niet in aanmerking voor een individuele voorziening vanuit de Wmo 

Het betreft een badkamer die meer dan 20 jaar oud is en dan vallen aanpassingen onder 

gebruikelijke renovatie. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 20.0000883 JZ 

Omschrijving: Beantwoording schriftelijke vragen geheimhouding/vertrouwelijkheid 

 

Inhoud:  

Beantwoording schriftelijke vragen geheimhouding/vertrouwelijkheid 

 

Besluit:  

Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen 

De beantwoording aan te bieden aan de raad 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0000985 PZI 

Omschrijving: Rapportage informatiebeveiliging BRP 

 

Inhoud:  

Inleiding 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de beveiliging en de bescherming 

van de persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP). Het college van B&W 

(opdrachtgever) heeft opdracht verstrekt aan team burgerzaken om specifiek BRP 

beveiligingsbeleid te ontwikkelen en de procedures vast te stellen. Dit specifieke beleid is 

opgesteld en met de vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en geldende 

procedures opgenomen in het informatiebeveiligingshandboek. 

In het kader van de zelfevaluatie BRP dat in 2019 heeft plaatsgevonden wordt het college van 

B&W door middel van de rapportage informatiebeveiliging BRP proactief geïnformeerd door de 

beveiligingsbeheerder BRP. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de rapportage informatiebeveiliging BRP aan het college van B&W en 

deze te ondertekenen. 

 

Argumenten:  

1.1 Door het college van B&W de rapportage informatiebeveiliging BRP aan te bieden ter 

kennisname wordt voldaan aan de verplichting vanuit de Wet BRP; 

1.2 De ondertekende rapportage wordt als bewijsstuk toegevoegd aan het dossier 

informatiebeveiligingshandboek 2019. 

 


