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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: 20.0009226 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 11-02-2020 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 11-02-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0001052 SECR 

Omschrijving: Afdelingsplannen 2020 plus raadsjaarplanning 

Inhoud:  

De raadsjaarplanning en de afdelingsplannen zijn een nadere uitwerking van de door de 

gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2020. In de raadsjaarplanning is de kolom 

Burgerparticipatie opgenomen. In deze kolom is aangegeven welk niveau van 

burgerparticipatie aan de orde is op basis van de participatieladder 

(Informeren/Raadplegen/Adviseren/Co-produceren/(mee)beslissen. 

Per sector zijn op afdelingsniveau de ontwikkelingen en speerpunten benoemd en vertaald 

naar knelpunten/conclusies en maatregelen. 

Verder zijn de budgetten vanuit het overdrachtsdocument nader benoemd. 

 

Besluit:  

1. Instemmen met de raadsjaarplanning 2020 en deze ter informatie naar de gemeenteraad 

en de dorps-/gemeenschapsraden zenden; 

2. Kennis te nemen van de analyse van het MT n.a.v. de concept afdelingsplannen, inclusief de 

tijdelijke uitbreidingen in het kader van de organisatieontwikkeling en de dekking vanuit de 

personeelsbudgetten zoals opgenomen in de begroting 2020 en besproken zijn in de notitie die 

30 januari 2020 wordt besproken in de commissie BZV; 

3. In te stemmen met de keuze matrix bij de afdeling Zorg en Welzijn; 

4. in te stemmen met het door de gemeenteraad gevraagde overzicht m.b.t. in te zetten 

middelen Overdrachtsdocument plus uitbreiding fte. 

 

Aantekening: wethouder A. Kalthoff wenst een aantekening m.b.t. beslispunt 4: dat hij een 

andere keuze zou maken mbt de in te zetten middelen uit het Overdrachtsdocument. Ook als 

er in 2021 niet meer geld beschikbaar wordt gesteld heeft zijn voorkeur juist in te zetten op 

vaste concrete fte’s i.p.v. budgetten voor burgerparticipatie, organisatieontwikkeling, 

ontwikkelcapaciteit en flexibele schil. 
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Argumenten:  

1. Inzicht voor gemeenteraad en dorps-/gemeenschapsraden welke onderwerpen wanneer 

worden behandeld; 

2. De analyse geeft op hoofdlijnen de aandachtspunten aan; 

3. nadere toelichting is weergegeven in de analyse per sector. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0000675 RO 

Omschrijving: Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2019 

 

Inhoud:  

Eind 2019 heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) een juridische check en 

actualisatie ondergaan. In navolging op deze actualisatie moet ook het aanwijzingsbesluit 

Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer ook worden geactualiseerd. Hierbij is tevens 

gekeken naar onvolkomenheden en verouderingen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het 

aanwijzen van de haven als gebied waar voor maximaal 3 dagen mag worden gerecreëerd met 

kampeermiddelen. 

 

Besluit:  

1. het aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2019 vast te 

stellen; 

2. het Algemeen aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016, 

kenmerk 16.0013603, inwerking getreden op 28 april 2016, in te trekken. 

 

Argumenten:  

De APV is door de gewijzigde rechtspraak en nieuwe inzichten in beweging. Het 

aanwijzingsbesluit wijzigt met deze nieuwe inzichten ook mee. Het is noodzakelijk dat het 

aanwijzingsbesluit bij de juiste artikelen aansluit en ieder jaar wordt geëvalueerd of het 

aanwijzingsbesluit nog aansluit bij de ontwikkelingen binnen de gemeente. De APV en 

aanwijzingsbesluit moeten actueel zijn om ze goed toe te kunnen blijven passen. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0000686 RO 

Omschrijving: Meld Misdaad Anoniem 

Inhoud:  

Meld Misdaad Anoniem is een onderdeel van NL Confidential en is een onafhankelijke 

intermediair die anonieme meldingen doorstuurt naar partners, zoals politie, 

opsporingsdiensten en belastingdienst.  

Meld Misdaad Anoniem genereert een grote hoeveelheid informatie over criminele activiteiten 

op basis van anonieme meldingen. Bij Meld Misdaad Anoniem kunnen inwoners en 

ondernemers anoniem zaken melden, waarvan zij vermoeden dat er criminele of kwade 

bedoelingen in het spel zijn. De meldingen lopen uiteen van geweld, drugshandel en diefstal 

tot radicalisering, fraude en milieucriminaliteit. Het is belangrijk dat de burgemeesters 

beschikken over een gelijkwaardige informatiepositie. De melding wordt alleen doorgestuurd 

naar de politie en andere opsporingsdiensten als deze concreet is en de anonimiteit van de 

melder kan worden gewaarborgd. Maar ook voor de gemeente is deze informatie nuttig. De 

gemeenten ontvangt deze signalen, bijvoorbeeld over fraude met uitkeringen of ondermijning, 

als zij zijn aangesloten op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem. 

Besluit:  

1. Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem. 

2. Toetreding tot het convenant welke is gericht op het ontvangen van signalen met 

betrekking tot fraude met uitkeringen of ondermijning en andere criminele activiteiten. 

3. De Provincie Noord – Holland doet het aanbod om de aansluit- en vaste kosten voor één 

jaar op zich te nemen, dit betreft aansluitkosten van €1000,-. Ook zal in het eerste jaar de 

jaarlijkse bijdrage van €300,- door de Provincie worden betaald. Concreet betekent dit dat wij 

in het eerste jaar geen kosten hebben.  

4. De kosten voor het jaar 2021 zijn begroot op een jaarlijkse bijdrage van €300,-. Deze 

kosten zullen ten laste gelegd worden aan de algemene kosten openbare orde en veiligheid, 

categorie overige kosten (kostenplaats 614000/438054). 

Argumenten:  

1. Overzicht van alle meldingen die gaan over situaties binnen gemeente Opmeer.  

2. Optreden wanneer meldingen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen. 

3. Versterken van de informatiepositie. 

4. Aanpak van specifieke problemen. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0002011 RO 

Omschrijving: Lokale verrijking Regionale Energiestrategie (RES) 

 

Inhoud:  

In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) regio Noord-Holland Noord heeft op 14 

januari 2020 het lokaal scenario artelier in de gemeente Opmeer plaatsgevonden. Tijdens deze 

avond is samen met inwoners van de gemeente Opmeer gesproken over een drietal voor de 

deelregio West-Friesland specifieke scenario’s met betrekking tot de opwek van zonne- en 

windenergie op land.  

De inwoners zijn tijdens de avond gevraagd naar kansen, aandacht- en discussiepunten van 

de drie scenario’s. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in het verslag van deze lokale 

verrijking. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van het verslag van de lokale verrijking Regionale Energiestrategie (RES) 

gemeente Opmeer d.d. 14 januari 2020 (kenmerk 20.0002010). 

2. Het verslag, conform concept raadsinformatie brief met kenmerk 20.0005440, ter 

kennisname aan de leden van de gemeenteraad te doen toekomen. 

3. Het verslag ter kennisname aan de deelnemers van de lokale verrijking Regionale 

Energiestrategie (RES) gemeente Opmeer d.d. 14 januari 2020 te doen toekomen. 

 

Argumenten:  

1. De leden van de gemeenteraad worden, conform artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet, 

geïnformeerd over de voortgang in het proces tot opstelling van de Regionale Energiestrategie 

(RES). 

2. De deelnemers aan de lokale verrijking Regionale Energiestrategie (RES) gemeente Opmeer 

d.d. 14 januari 2020 worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0008131 RO 

Omschrijving: Verzoek instemming verkoop twee groenstroken bedrijventerrein De Veken. 

 

Inhoud:  

Het bedrijventerrein ‘De Veken’ wordt geëxploiteerd door de Ontwikkelings- en 

exploitatiemaatschappij De Veken 3 C.V. Het beheer is in handen van de besloten 

vennootschap De Veken B.V. Op grond van de statuten van De Veken 3 C.V. is voor de 

verkoop van gronden de toestemming nodig van de vennoten (Scholtens Projecten B.V. en de 

gemeente Opmeer). De Veken B.V. vraagt toestemming voor de verkoop van twee 

groenstroken op de kavels 16 en 17. 
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Besluit:  

1. Op grond van de statuten van De Veken 3 C.V. in te stemmen met de verkoop van de twee  

groenstroken. 

 

Argumenten:  

1.1. De te verkopen groenstroken passen binnen het vastgestelde uitgiftebeleid. 

1.2. De beoogde vestiging is inpasbaar in het geldend bestemmingsplan en de Wet  

Milieubeheer.  

1.3. Scholtens Projecten B.V. heeft als vennoot ingestemd met de verkoop van de twee 

groenstroken. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 19.0014973 RB 

Omschrijving: Verzoek bijdrage aanbrengen vaste trappen toren Hervormde Kerk te 

Spanbroek. 

 

Inhoud:  

De heer J. Konijn (voorzitter) heeft namens de Stichting ‘Behoud Hervormde Kerk te 

Spanbroek’ om een bijdrage gevraagd voor het aanbrengen van vaste trappen in de toren van 

de Hervormde Kerk te Spanbroek. Op deze wijze kan men de toren veilig betreden. De huidige 

situatie is onveilig en daarom is het nu ook onverantwoord om de toren te laten betreden door 

mensen. In verband met de urgentie van de aanvraag (betreffende de veiligheid) is het 

wenselijk om het advies in de aankomende raadsvergadering van 26 maart te behandelen. 

 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen om een bedrag ad. € 7.389,40 beschikbaar te stellen als incidentele 

subsidie voor het aanbrengen van vaste trappen; 

2. De raad voor te stellen het bedrag ad. € 7.389,40 te dekken uit de Reserve Restauratie 

Monumenten; 

3. ‘Paragraaf 4.6 Restauratie kerktorens’ in de specifieke beleidsregels behorend bij de 

Algemene Subsidieverordening 2019 aan te passen conform de bijlage bij dit advies 

‘aanpassing specifieke beleidsregels’. 

 

Argumenten:  

1.1. Op deze wijze kan men de toren veilig beklimmen c.q. betreden, niets doen is 

onverantwoord; 

1.2. De reserve Restauratie Monumenten is beleidsmatig passend en biedt voldoende dekking; 

1.3. Op basis van het raadsbesluit 5 juli 2012 is de gemeente financieel verantwoordelijk voor 

het onderhoud van de toren van ’t Kerkhuys Spanbroek. De huidige tekst in de specifieke 

beleidsregels wijkt hiervan af. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0008745 PZI 

Omschrijving: Raadsvoorstel krediet Anders Werken 

 

Inhoud:  

Het college heeft op 4 februari jl. besloten om aan de raad voor te stellen in te stemmen met 

een investering van € 180.000 (resp. € 12.000 kapitaalslasten) voor invoering van het 

werkconcept Anders Werken (in 2 fasen). De kosten hiervan kunnen worden gedekt door 

‘verkapitalisering’ van een aantal exploitatiebudgetten die reeds bestemd zijn voor aanschaf 

van meubilair/onderhoud; hierdoor verloopt deze investering budgettair neutraal. Omdat het 

een zgn. nieuwe investering betreft moet de raad worden voorgesteld hiermee in te stemmen; 

dit kan in de vorm van een technische begrotingswijziging. Hiervoor is bijgevoegd 

raadsvoorstel opgesteld; hij bevat naast een toelichting op de financiële aspecten ook een 

toelichting op wat het werkconcept behelst en wat ermee wordt beoogd. Een mogelijkheid is 

dat (in aanvulling hierop) in de commissie SLZ een presentatie over Anders Werken wordt 

verzorgd door de projectleider. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de tekst van het (bijgevoegde) raadsvoorstel en dit voorstel ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad (commissie SLZ op 4 maart en de raad van 26 

maart). 

 

Argumenten:  

1.1. Hiermee wordt de raad enerzijds geïnformeerd over de invoering van het werkconcept 

Anders Werken en anderzijds kan de raad een besluit nemen over de voorgestelde (budgettair 

neutrale) dekking van de kosten van deze investering. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0000197 ZW 

Omschrijving: Jaarverslag Leerplicht, RMC en Jongerenloket 2018-2019 

Inhoud:  

De gemeente Hoorn is door de Westfriese gemeenten gemandateerd voor werkzaamheden op 

het gebied van leerplicht en RMC. Het jaarverslag is een verantwoording van de 

leerplichtambtenaren aan het college betreffende schooljaar 2018–2019 conform artikel 25 

van de Leerplichtwet en de wet Kwalificatieplicht. In het jaarverslag zijn alle activiteiten van 

Leerplicht en RMC Westfriesland  

(Regionaal Meld-en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten in Westfriesland) beschreven. 

Het gezamenlijk doel van deze activiteiten is: verzuim verminderen, voortijdig schoolverlaten 

terugdringen en zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie laten behalen om hen een kans 

te bieden op de arbeidsmarkt. Ook wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan het 

Jongerenloket Westfriesland. In het Jongerenloket worden jongeren begeleid bij het vinden 

van een opleiding, werk of het aanvragen van een uitkering. 
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Besluit:  

1. Het jaarverslag Leerplicht & RMC Westfriesland 2018-2019 vast te stellen; 

2. Het jaarverslag ter informatie naar de Raad te verzenden met bijgevoegde brief. 

 

Argumenten:  

1.1 Door het vaststellen van het jaarverslag wordt voldaan aan de rapportageverplichting in 

artikel 25 van de Leerplichtwet en de wet kwalificatieplicht. 

1.2 Het college en de raad worden op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van 

leerplicht en RMC. 

 

Volgnr:  011  Poststuk: 19.0014849 JZ 

Omschrijving: Realisatie molenaarsverblijf ‘De Lastdrager’ 

 

Inhoud:  

Het bestuur van Stichting ‘De Westfriese Molens’ (hierna: Stichting) heeft op 11 juni 2019 een 

conceptaanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een 

molenaarsverblijf naast ‘De Lastdrager’ (Burg. Hoogenboomlaan 2 in Hoogwoud). Bij brief van 

18 juli 2019 is hen medegedeeld dat het bouwplan op 11 juli 2019 positief is beoordeeld door 

de Noord-Hollandse Welstandscommissie en dat zij een officiële aanvraag voor een 

omgevingsvergunning zouden kunnen gaan indienen. Het bestuur van de stichting wil het 

molenaarsverblijf realiseren op het perceel gemeentegrond naast de molen. Het gedeelte dat 

zij daarvoor op het oog hebben is ingericht als openbaar groen en grenst direct aan de 

zuidzijde van het perceel Burg. Hoogenboomlaan 2. Voor het in gebruik geven van de grond 

zijn meerdere mogelijkheden denkbaar. Hierbij kan worden gedacht aan verhuur, erfpacht en 

verkoop. Ten aanzien van verhuur, met daaraan gekoppeld een opstalrecht heeft de Stichting 

reeds kenbaar gemaakt dat deze mogelijkheid niet haar voorkeur geniet, omdat zij problemen 

voorziet met het kunnen voldoen van de jaarlijks verschuldigde huursom. Aan het verlenen 

van een recht van erfpacht zit een aantal haken en ogen, zodat verkoop van de grond, met 

een terugkooprecht voor de gemeente, de meest voor de hand liggende en voor de Stichting, 

juridisch en praktisch gezien, ook beste optie is. Hiernaar gaat, zo heeft het bestuur van de 

Stichting al laten weten, ook haar voorkeur uit. Hoewel het perceel in het Groenbeleidsplan 

niet als uitgeefbaar is aangewezen, kunnen beslist argumenten worden aangevoerd om toch 

tot verkoop over te gaan. Het perceel Burgemeester Hoogenboomlaan 2 is reeds eigendom 

van de Stichting zelf. 
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Besluit:  

1. Een koopovereenkomst met Stichting ‘De Westfriese Molens’ te sluiten voor het voor de 

realisatie van het molenaarsverblijf benodigde stukje gemeentegrond; 

2. De koopsom vast te stellen op € 500,00; 

3. In de koopovereenkomst o.a. de volgende voorwaarden op te nemen: 

- de aan te kopen grond mag slechts worden gebruikt als molenaarsverblijf en 

ontvangstruimte voor bezoekers; 

- koper mag de grond niet zonder schriftelijke toestemming van de gemeente vervreemden, 

verhuren of de opstallen anderszins in gebruik geven; 

- koper mag, zonder schriftelijke toestemming van de gemeente, geen erfdienstbaarheden op 

het perceel vestigen; 

- een terugkooprecht (met boetebepaling) tegen hetzelfde bedrag als koper voor de grond 

heeft betaald;  

- een aantal nader te benoemen, gebruikelijke kettingbedingen en/of kwalitatieve 

verplichtingen.  

4. Het opstellen van de koopovereenkomst en verdere afhandeling daarvan op te dragen aan 

de afdeling Juridische Zaken. 

 

Argumenten:  

1. Verkoop aan de Stichting van het voor de realisatie van het molenaarsverblijf benodigde 

stukje gemeentegrond is de meest geëigende manier om realisatie door Stichting ‘De 

Westfriese Molens’ van het molenaarsverblijf op gemeentegrond mogelijk te maken en hen 

van rechtswege ook eigenaar van het molenaarsverblijf te laten worden. 

2. De Stichting beschikt niet over de financiële middelen om de normaal geldende verkoopprijs 

voor de grond te betalen. 

3. Om ongewenste situaties te voorkomen, is het noodzakelijk dat hiervoor in de 

koopovereenkomst een aantal nadere voorwaarden wordt opgenomen. 

4. Afdoening is reeds gemandateerd, doch ondertekening van de koopovereenkomst is 

voorbehouden aan de burgemeester. 

 


