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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: 20.0001560 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 28-01-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 28-01-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 18.0008044 RB 

Omschrijving: Nieuw model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden 

 

Inhoud:  

De huidige algemene huurvoorwaarden dateren uit 2003 en zijn toe aan actualisatie. Ook ons 

standaardmodel huurovereenkomst en acceptatiecriteria voor nieuwe huurders wordt 

aangescherpt aan de huidige normen. 

 

Besluit:  

1. de algemene huurvoorwaarden te actualiseren per 01-03-2020 

2. het model huurovereenkomst te actualiseren per 01-03-2020 

3. acceptatiecriteria voor nieuwe huurders vast te stellen 

4. de privacyverkaring voor het woningbedrijf te accorderen 

 

Argumenten:  

1.1 en 2.1 de huidige modellen zijn verouderd 

1.2 en 2.2 met deze nieuwe modellen hebben we betere handvatten om te zorgen dat 

huurders de algemene huurvoorwaarden naleven  

3.1 dit geeft duidelijkheid wanneer een kandidaat huurder wordt geaccepteerd 

4.1 dit geeft duidelijkheid aan onze huurders en woningzoekende hoe hun gegevens verwerkt 

worden  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0014497 RB 

Omschrijving: Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 

 

Inhoud:  

De gemeente Opmeer heeft 40 bruggen, 6 vissteigers, 7 aanlegplaatsen en 94 duikers in 

beheer. Het onderhoud van deze voorzieningen kost geld. Om inzicht te krijgen in de 

onderhoudskosten, wil de gemeente de beschikking hebben over een beheerplan voor de 

komende 5 jaar met een doorkijk voor de langere termijn.  

Het beheerplan treft u hierbij aan. In het kort komt het er op neer dat de houten bruggen de 

leeftijd van 40 jaar beginnen te naderen en de aantasting van het hout vervanging van delen 

of in een enkel geval de hele brug noodzakelijk maakt. Uiteraard gebeurt vervanging alleen 

omdat uit de inspecties is gebleken dat het nodig is. 

 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen het beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de volgende financiële wijzigingen:  

a. de post 621020.434310 in de begroting met € 1.404,- te verhogen naar € 10.000,-;  

b. een krediet groot € 35.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de brug voor 

het gemeentehuis; 

c. het krediet in afwijking van de Activanota 2019 af te schrijven in 60 jaar; 

d. De planning van de vervangingsinvesteringen opnemen in de A-lijst;  

e. De dotatie aan de reserve kunstwerken vrij te laten vallen en in te zetten als dekking voor 

punt 2a en 2c en het restant als dekking toekomstige kapitaallasten kunstwerken; 

f. De reserve kunstwerken te betrekken bij het onderzoek naar alle gemeentelijke 

bestemmingsreserves. 

 

Argumenten:  

1. Beheerplannen met financiële consequenties worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

2. a. Het budget voor onderhoud is te laag en moet verhoogd worden. 

b. De brug is aan vervanging toe.  

c. de gebruikte materialen hebben een lange levensduur 

d. de punten op de A-lijst kunnen zonder kredietaanvraag aangepakt worden.  

e. de kosten voor het onderhoud van de kunstwerken worden zo kostenneutraal gedekt. 

f. inmiddels is opdracht gegeven om een onderzoek naar de gemeentelijke reserves uit te 

voeren. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0000702 RB 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Onderhoud wegen 2020 

 

Besluit:  

Onderhoudsplan wegen 

De wegen in de gemeente Opmeer zijn geïnspecteerd door de firma M.J. Oomen. Na de 

beoordeling van de inspectieresultaten is het onderhoudsprogramma Wegen 2020 opgesteld. 

De bijgevoegde lijst omvat het noodzakelijke groot onderhoud aan asfalt- en 

elementenverhardingen wat haalbaar is met het beschikbare budget.  

 

Naast het groot onderhoud wordt er ook klein onderhoud uitgevoerd aan de hand van 

meldingen van o.a. bewoners en eigen bevindingen. Van het huidige budget van € 240.149,= 

wordt € 66.748,= gereserveerd voor klein onderhoud. Dit budget is in de begroting 

opgenomen onder post 6.210.01. 

 

Gevolgen ombuigingen 

In het overzicht zijn wegvakonderdelen apart zichtbaar gemaakt die onderhoud behoeven, 

maar door de ombuigingen vervallen. Onderhoudsbudgetten van 2018 was € 507.934,= en 

van 2019  

€ 478.152,=. In 2018 is het wegenbeheersplan vastgesteld. Uit de toen gehouden inspecties is 

gebleken dat de kwaliteit op een niveau was dat er met een lager budget onderhoud 

uitgevoerd kon worden. Onderhoudsbudget van 2019 was € 265.149,= Na de ombuigingen 

zijn de budgetten voor de komende jaren verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat het achterstallig 

onderhoud de komende jaren toeneemt. Dit is zichtbaar gemaakt in de bijgevoegde tekening. 

Dit kan leiden tot toename ongevallen met mogelijke aansprakelijkheid. Asfaltonderhoud heeft 

prioriteit ten opzichte van elementenonderhoud omdat bij uitstel dit tot kapitaalsvernietiging 

leidt. In onderstaande tabel wordt de verwachting aangegeven van het achterstallig 

onderhoud in de komende 4 jaren bij gelijkblijvende budgetten: 

Jaartal Asfalt in % Elementen in % 

2020         1.27         5.13 

2021         0.00         7.49 

2022         0.00         7.37 

2023         0.00        17.46 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0001075 RB 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE 

Inhoud:  

Op 6 februari 2020 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Aansluitend is het gezamenlijk overleg 

VVRE/Madivosa. Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de 

genoemde beleidsvelden behandeld. 

 

Besluit:  

1. In het portefeuillehouderoverleg VVRE op 6 februari de volgende standpunten in te nemen:  

2. Agendapunt 2, Verslag vorige vergadering; Het verslag van het overleg van 5 december 

2019 geeft geen aanleiding tot opmerkingen en kan worden vastgesteld. 

3. Agendapunt 3, Eindmeting Regionale Economische Agenda Westfriesland: 3.1. De REA te 

continueren voor € 127.400,- in 2020 totdat het besluit over het uitvoeringsprogramma van 

het Pact 7.1 is genomen; 3.2. Het bedrag van € 6.800,- wordt nominaal afgetrokken van het 

oorspronkelijke bedrag voor de REA namelijk € 175.000,-; 3.3. Kennis te nemen van de 

eindmeting REA; 3.4. Aanbevelingen over te nemen in de uitvoeringsagenda van het Pact van 

Westfriesland 7.1; 3.5. Deze eindmeting ter informatie aan uw raden te sturen. 

4. Agendapunt 4, Omgevingswet: De memo te bespreken met in het advies genoemde 

uitgangspunten.   

5. Agendapunt 5, Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA: de inbreng vanuit Westfriesland te 

bespreken.   

6. Agendapunt 7, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord: de standpuntbepaling Westfriese 

gemeenten over uittreding plustaken gemeente Schagen te bespreken. 

7. Agendapunt 8, Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag); 8.1: 

Overdracht wegen: in te stemmen met het voorgestane besluitvormingstraject en tijd te 

reserveren aansluitend aan de VVRE-vergaderingen; 8.2: in te stemmen met de punten 

regionale afstemming; 8.3: Raadsbrief Omgevingsverordening Provincie: in te stemmen met 

de voorgestelde procedure.  

8.  In het portefeuillehouderoverleg VVRE/Madivosa op 6 februari de volgende standpunten in 

te nemen:  

9. Agendapunt VM2: Pact Westfriesland: 10.1: in te stemmen en akkoord te gaan met de 

verzending van de bijvoegde raadsinformatienota; 10.2. in te stemmen met verzending van de 

stukken naar de raadsleden ter voorbereiding op de regionale raadsledenbijeenkomst van 11 

maart. 

10. Agendapunt VM3: VNG congres 2020: kennis te nemen van de stand van zaken. 

 

Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies  

over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer onderbouwd. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0001028 ZW 

Omschrijving: Beantwoording raadsvragen PvdA over onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

Inhoud:  

Op 19 december 2019 heeft de raad via de raadsgriffier op verzoek van MEE & De Wering de 

e-mail ‘Reactie op gunning onafhankelijke cliëntondersteuning West- Friesland d.d. 18-12-

2019’ ontvangen. Op 21 december heeft het NHD het artikel ‘Ruzie over zorgtarief regio’ MEE 

& de Wering bedanken voor cliëntondersteuning voor West-Friese gemeenten’ gepubliceerd. 

Naar aanleiding hiervan stelt de PvdA uw college een aantal vragen. 

 

Besluit:  

1. Instemmen met de beantwoording van de door de PvdA gestelde raadsvragen(zie bijlage 1) 

en deze toesturen. 

 

Argumenten:  

1.1 Door de schriftelijke vragen te beantwoorden voldoet het college aan de wettelijke 

verplichting. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0001121 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 6-2-2020 

 

Inhoud:  

Op 6 februari 2020 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa. Tijdens dit overleg worden 

onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. Wij hebben kennis 

genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen. De agenda- en beslispunten van het 

gezamenlijk overleg VVRE-Madivosa staan in het collegevoorstel ‘Portefeuillehoudersoverleg 

VVRE en Madivosa/VVRE’. 
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Besluit:  

Met betrekking tot verslag vorige vergadering (agendapunt 2) 

1. In te stemmen met vaststelling van het verslag van 5 december 2019; 

Met betrekking tot het adviesrapport WF7 keten van dierenhulp (agendapunt 3) 

2. In te stemmen met de opdracht om nader onderzoek te doen naar de wijze waarop WF7 

uniforme, regionale afspraken met individuele dierennoodhulporganisaties, voor het uitvoeren 

van de wettelijke taken tegen een kostendekkende vergoeding kan maken; 

3. In te stemmen met de opdracht om nader onderzoek te doen naar welke eisen WF7 wil 

stellen aan en welke prestatieafspraken WF7 wil maken met de dierennoodhulp-organisaties; 

4. Vooralsnog geen keuze te maken voor de aanvullende taken en deze keuze laten afhangen 

van de uitkomsten van nadere onderzoeken; 

Met betrekking tot het werkplan samenwerking huisartsen Westfriesland 2020 (agendapunt 4) 

5. In te stemmen met het werkplan 2020; 

6. In te stemmen met een regionale financiële bijdrage voor het jaar 2020 van € 69.022,- en 

de bijdrage voor Opmeer (€ 3.821,13) ten laste te leggen van het budget regionale 

samenwerking 668011-438062 overige diensten; 

7. Het huidige convenant voor 1 jaar te verlengen, tot 31-12-2020; 

Met betrekking tot de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (agendapunt 

5) 

8. In te stemmen met het organiseren van een raadsinformatieavond om input van de raad op 

te halen voor de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Argumenten:  

De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband. 

De inhoudelijke argumenten staan beschreven in de kolom ‘Advies B&W’. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 20.0001149 ZW 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief over: Overnamepartij Lijn5 

 

Inhoud:  

Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2019 is de raad geïnformeerd dat Stichting De 

Opbouw, de moederorganisatie van Lijn5, zoekt naar een organisatie die Lijn5 kan 

overnemen. Inmiddels is de voorkeurspartij bekend en is het personeel van Lijn5 hierover 

geïnformeerd. 

 

Met de raadsinformatiebrief wordt de raad op de hoogte gesteld van de op handen zijnde 

overname. 
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Besluit:  

In te stemmen met de ínhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te 

ondertekenen. 

 

Argumenten:  

Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de voorgenomen overname 

van Lijn5 door Spirit. 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 20.0001280 JZ 

Omschrijving: Een klacht over de wijze van horen 

 

Inhoud:  

Op 23 december 2019 is een klacht ontvangen over de wijze van horen inzake een eerder 

ingediende klacht over een ambtenaar van de gemeente. Het horen werd o.a. als uiterst 

onprettig ervaren. 

 

Besluit:  

De klacht van 23 december 2019 ongegrond te verklaren. 

 

Argumenten:  

Van verwijtbaar gedrag is niet gebleken. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0001444 JZ 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

het jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften 
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Volgnr:  011  Poststuk: 20.0000217 ZW 

Omschrijving: Aanvulling formatie afdeling ZW bij het wijkteam 

 

Inhoud:  

Vanaf 2018 is in de jaarlijkse begrotingen gemeld dat rekening gehouden moest worden met 

stijgende kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo door o.a. de vraag naar 

zwaardere zorg en  een groter beroep op deze voorzieningen (denk aan het abonnementstarief 

Wmo). Dit leidt automatisch ook tot hogere uitvoeringskosten. Deze ontwikkelingen hebben 

zich sindsdien ook daadwerkelijk voorgedaan. Nadat begin 2018 reeds maatregelen getroffen 

waren, bleek deze stijging van de aanvragen zich voort te zetten in 2019. We hebben 

vooralsnog gekozen voor tijdelijke (relatief dure) oplossingen (inhuur + tijdelijke uitbreiding 

dienstverbanden) omdat niet uitgesloten kon worden dat deze groei weer zou afvlakken. Dit 

verklaart waarom deze ontwikkeling niet is opgenomen in het Overdrachtsdocument (maart) 

2018) en het aanvullende budget voor formatie in de begroting 2020. Het is gebleken dat er 

geen sprake is van een tijdelijke hausse aan aanvragen (met name Wmo) maar dat dit (mede 

gelet op demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening) structureel van aard zal 

zijn. Hierdoor is de beschikbare capaciteit van het wijkteam structureel niet meer toereikend 

om het bestaande werkaanbod uit te voeren.  

Ook zijn er aan het wijkteam nieuwe taken opgedragen waarvoor vanaf  januari 2020 

structureel extra capaciteit nodig is. Een belangrijke component van deze nieuwe taken vormt 

de uitvoering van een drietal ombuigingsopdrachten, op het gebied van Jeugdzorg, die de raad 

op 14 november 2019 heeft gegeven. Deze ombuigingsopdrachten zijn, zoals al werd 

aangegeven in de ombuigingsvoorstellen, zonder extra formatie niet te realiseren. Als 

oplossing voor de bestaande onverantwoord hoge werkdruk en om er voor te zorgen dat we 

de nieuwe taken met ingang van 1 januari 2020 goed uitvoeren, ontkomen we er niet aan om 

de formatie structureel aan te vullen. Deze situatie biedt tegelijkertijd de kans om als 

gemeente meer in te zetten op preventie en daarmee te besparen op dure externe- en andere 

maatschappelijke kosten. Ook kunnen we qua uitvoering andere keuzes maken en bestaande 

budgetten anders inzetten. Daardoor is het mogelijk om de aanvulling van de formatie 

kostenneutraal in de begroting te verwerken. Het is wel belangrijk om snel keuzes te maken 

en vanaf 1 januari 2020 voor voldoende capaciteit en middelen te zorgen. Anders kan de 

afdeling ZW de huidige en nieuwe opdrachten niet uitvoeren. Dit is ongewenst voor onze 

burgers, maar leidt ook tot overbelasting en een verhoogd risico op uitval van onze 

medewerkers.  

Op 13 januari 2020 heeft het MT de "Notitie aanvulling formatie ZW bij het wijkteam" 

behandeld. Deze notitie gaat nader in op achtergrond, oorzaken en risico's, brengt de omvang 

van het capaciteitsprobleem in beeld en beschrijft de kansen en keuzemogelijkheden met 

bijbehorende financiële gevolgen en dekkingsmogelijkheden. Het MT heeft ingestemd met de 

notitie en conform het advies besloten. Voor de verdere onderbouwing van dit collegevoorstel 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 04-02-2020 week 6 

VASTGESTELD 

9 

wordt daarom kortheidshalve verwezen naar de bijgevoegde "Notitie aanvulling formatie 

wijkteam bij de afdeling ZW".  

Hierin wordt nader verklaard hoe deze gevraagde formatie-uitbreiding (totaal 70 uur) geen 

extra geld vraagt (d.w.z. budgettair neutraal is). Dit wordt gerealiseerd doordat het wijkteam 

zelf werkzaamheden gaat doen tegen lagere kosten dan waarvoor tot nu toe met relatief 

duurdere externe partijen contracten werden afgesloten (zoals zorgaanbieders voor 

Jeugdhulp, inburgering,  algemeen maatschappelijk werk en ggz). Inzet van een 

gemeenteprofessional kost gemiddeld genomen ongeveer € 50 per uur. Gemiddeld genomen is 

de kostprijs voor in te kopen jeugdhulp per uur € 85. In totaal betreft dit afgerond € 100.000 

van de in totaal 126.000 die deze uitbreiding kost.  

En omdat het wijkteam hierdoor ook de zorg die het verleent goedkoper uitvoert dan in het 

geval van inkoop bij externe aanbieders slagen we er hierdoor ook in de eerdergenoemde 

ombuigingen (jeugdzorg) in de begroting sociaal domein te realiseren. 

Besluit:  

1. de formatie van de afdeling ZW met ingang van 1 januari 2020 per saldo met 1,72 (1,94 

minus 0,22 fte formatieruimte) aan te vullen  

2. de 70 uur per week (1,94 fte ) die aan formatie nodig is als volgt in te zetten bij het 

wijkteam: 

a. 32 uur voor Jeugdzorg 

b. 24 uur voor een nieuwe functie Preventiemedewerker Sociaal Domein en deze functie op te 

nemen in het functieboek van de gemeente Opmeer 

c. 14 uur extra bij de Wmo; te realiseren door uitbreiding van de functieomvang van de 

huidige consulent(en) en/of verschuiving van taken en bijbehorende uren naar andere 

medewerkers 

3. de geschatte salariskosten voor de 1,94 fte ad € 126.100 vanaf 2020 structureel te dekken 

uit de volgende budgetten en voor de volgende bedragen: 

a. 696162/411000 (formatieruimte personeelslasten staat B) € 13.879 

b. 671420/438062 (lokaal gezondheidsbeleid)   €   4.000 

c. 662300/443303 (Participatiebudget, couleur locale)  € 14.337 

d. 662120/442005 (Inburgering Vluchtelingen)   €   8.612 

e 668016/438062 (Algemene kosten sociaal domein)  €   6.572 

f. 662000/443800 (Algemeen maatschappelijk werk)  €      700 

g. 667007/434100 (Generalistische basis GGZ in natura) € 67.300 

h. 667010/434100 (Persoonlijke beg. verz.kort verblijf) € 10.700 

Totaal        € 126.100 

 

Aantekening: wethouder A. Kalthoff stemt tegen. Hij heeft nog vragen over de dekking 

 

 


