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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: 20.0012866 PZI 

Omschrijving: B&W Besluitenlijst d.d. 03-03-2020 

 

Inhoud: 

B&W Besluitenlijst d.d. 03-03-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0011787 RO 

Omschrijving: Beantwoording vragen PvdA fractie inzake extra geld voor klimaatakkoord 

 

Inhoud:  

Op 17 februari 2020 heeft de fractie van de PvdA, conform artikel 32 van het Reglement van 

Orde, vragen ingediend over extra geld voor het klimaatakkoord. 

 

De vragen zijn, in bijgaande conceptbrief, beantwoord. 

 

Besluit:  

De vragen van de fractie van de PvdA inzake extra geld voor klimaatakkoord conform 

bijgaande conceptbrief met kenmerk 20.0011781 te beantwoorden. 

 

Argumenten:  

De vragen van de fractie van de PvdA inzake extra geld voor klimaatakkoord worden 

beantwoord.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0011903 RO 

Omschrijving: AB Omgevingsdienst NHN 11 maart 2020 

 

Inhoud:  

Op 11 maart 2020 komen de portefeuillehouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord (verder aangeduid als ODNHN) bijeen voor een vergadering van Algemeen Bestuur. De 

vergadering vindt plaats in het kantoor van de ODNHN, Dampten 2 in Hoorn. In verband 

hiermee is een agenda met achterliggende stukken ontvangen. 

 

Besluit:  

• Agendapunt 1 Vaststellen agenda van 11 maart 2020/mededelingen/ingekomen stukken: 

voor kennisgeving aan te nemen. 

• Agendapunt 2a AB-Besluit stemverhouding AB ODNHN: in te stemmen met van voorgestelde 

stemverhouding voor 2020. 

• Agendapunt 2b AB-Besluit Taakvermindering Schagen – vaststelling schadeloosstelling: in te 

stemmen met het voorstel  

  a. Geen kosten als gevolg van de taakvermindering door Schagen bij de overige deelnemers                     

of de OD NHN terecht te laten komen; 

  b. Gezien de omstandigheden de hoogte van de schadeloosstelling vast te stellen op een 

bedrag van € 741.667,=; 

  c. dit schriftelijk en vermelding van de betaaltermijn van zes weken aan het college van B&W      

van Schagen kenbaar te maken. 

• Agendapunt 3 OD NHN Kadernota 2021 (inclusief DB reactie zienswijzen kadernota): niet in 

te stemmen met de kadernota 2021 conform het raadsbesluit van 12 februari jl. aangezien in 

de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging zodanig dat sprake is van 

een verlaging van de deelnemersbijdrage van 5%. 

• Agendapunt 6b Verslag AB 4 december 2019: in te stemmen met het verslag van het AB van 

4 december 2019. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0012409 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

(herhaalde) klacht over gebrek aan handhaving van recreatiepark West-Friesland 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Er is op 17 februari 2020 een (herhaalde) klacht ingediend. Hierover heeft u uw standpunt 

met het besluit van 29 november 2019 al kenbaar gemaakt. Omdat u hierover al een besluit 

heeft genomen, is de herhaalde klacht niet in behandeling genomen. De klaagster is hiervan 

schriftelijk op de hoogte gebracht via bijgevoegde brief. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0012528 RO 

Omschrijving: Besluit op de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor 

het kappen van 23 bomen op diverse locaties binnen de gemeente. 

 

Inhoud:  

Op 5 december 2019 is bekend gemaakt dat een omgevingsvergunning is verleend voor het 

kappen van 23 bomen op diverse locaties binnen de gemeente. Hiertegen zijn op 13, 

respectievelijk 30 december 2019 bezwaarschriften ontvangen.  

 

De bezwaarschriften zijn op 25 februari 2020 behandeld tijdens een hoorzitting van de 

commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om de 

bezwaarschriften deels ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 

herroepen. Proceskosten zijn in deze casus niet aan de orde, aangezien bezwaarmakers geen 

professionele rechtsbijstand hebben ingeschakeld. 

 

Besluit:  

1. de bezwaarschriften deels ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 

herroepen; 

2. de gevraagde vergunning alsnog te weigeren. 

De burgemeester heeft zich onthouden van stemming i.v.m. persoonlijk belang. 

 

Argumenten:  

De commissie bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht; 

Er is reden om op één punt van het advies af te wijken; 

Het bestreden besluit wordt herroepen. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0000940 RB 

Omschrijving: Prestatieafspraken 2020 

 

Inhoud:  

In de ‘Woonvisie 2018-2022 – gelukkig wonen in Opmeer’ is vastgelegd dat er interne 

prestatieafspraken worden gemaakt. Deze afspraken vervangen het voormalige jaarlijkse 

activiteitenplan. In zowel de prestatieafspraken als het activiteitenplan wordt een overzicht 

gegeven waarop het woningbedrijf gaat sturen. Denk hierbij aan punten als kwaliteit van de 

woningen, leefbaarheid, wonen en zorg, huisvesten van de doelgroep, betrekken van 

bewoners bij beleid en beheer, continuïteit financiën. Het geeft richting aan wat we doen en 

maakt onze prestaties inzichtelijk en vergelijkbaar. 

 

Besluit:  

1. Prestatieafspraken en activiteiten 2020, Gemeente Opmeer – Woningbedrijf vast te stellen. 

 

Argumenten:  

1.1 dit past in de uitwerkingen van de Woonvisie Opmeer 2018-2022 

1.2 de jaarlijkse prestatieafspraken geven richting aan wat we doen en maken onze prestaties 

inzichtelijk 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0011972 ZW 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam d.d. 12 maart 2020 

 

Inhoud:  

Op 12 maart 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland. Hierbij 

wordt de bijbehorende agenda aan u voorgelegd. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de agenda voor het AB WerkSaam d.d. 12 maart 2020. 

2. Niet in te stemmen met de kadernota 2021 conform het raadsbesluit van 12 februari jl. 

aangezien in de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging zodanig dat 

sprake is van een verlaging van de deelnemersbijdrage van 5%. 

 

 

Argumenten:  

1. Bij een gemeenschappelijke regeling sprake is van verlengd lokaal bestuur.  

2. De kadernota voldoet niet aan het verzoek van de gemeente Opmeer om de 

deelnemersbijdrage met 5% te verlagen. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 20.0005852 ZW 

Omschrijving: Verevening kosten Jeugdzorgplus locaties Antonius en Transferium 

 

Inhoud:  

Onze regio kent twee JeugdzorgPlus instellingen, Antonius in Castricum en Transferium in 

Heerhugowaard. De kosten van plaatsing voor de daar verblijvende voogdijkinderen komen 

voor rekening van de gemeente die op basis van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. 

Bij voogdijkinderen is dat de gemeente waar de voorziening is gevestigd, in dit geval dus 

Castricum en Heerhugowaard. Het Rijk compenseert de gemeente, maar de compensatie is 

niet voldoende om het volledige bedrag te bekostigen. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de voorgestelde verevening van de niet door het Rijk gecompenseerde 

kosten aan de gemeente Castricum voor de in 2020 geplaatste voogdijkinderen in Antonius en 

in te stemmen met de voorgestelde verevening van de niet door het Rijk gecompenseerde 

kosten aan de gemeente Heerhugowaard voor de in 2019 en 2020 geplaatste voogdijkinderen 

in Transferium; 

2. De kosten voor 2020, maximaal € 8.616,78, te voldoen uit het budget voor Jeugdhulp 

(kostenplaats 667001);  

3. Wethouder Tesselaar te mandateren om de (nog op te stellen) overeenkomst te tekenen. 

 

Argumenten:  

1.1 Het bestaande Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is nadelig voor de gemeenten waar de 

jeugdhulpinstelling is gevestigd en de kinderen verblijven. Er bestaat weliswaar een 

compensatieregeling, maar het Rijk hanteert daarvoor een drempelbedrag van € 250.000. 

1.2 Het huidige Woonplaatsbeginsel zal (waarschijnlijk) pas met ingang van 1 januari 2021 

worden aangepast. Na de wetswijziging zal de gemeente waar het kind woonde vóórdat hij/zij 

naar de residentiële jeugdhulpvoorziening verhuist, verantwoordelijk zijn voor de kosten. 

1.3 Omdat ook kinderen die afkomstig zijn uit de gemeente Opmeer in deze instellingen 

kunnen gaan verblijven, is het in belang van de samenwerking tussen de gemeenten in Noord-

Holland. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0001157 ZW 

Omschrijving: Incidentele subsidieaanvraag 'Aanschaf rolstoelbus' 

 

Inhoud:  

Op 20 januari 2019 heeft Stichting Gabberweek een incidentele subsidieaanvraag ingediend 

voor de aanschaf van een rolstoelbus. Met de rolstoelbus willen ze senioren vervoeren naar 

activiteiten en voorzieningen in Opmeer. Bijvoorbeeld vanuit de aanleunwoningen bij 

Zandhove naar wijksteunpunt De Schakel. Via Raad en Daad wordt de bus ingezet voor het 

vervoer naar het ziekenhuis. 

 

Besluit:  

Stichting Gabberweek geen eenmalige subsidie te verlenen van € 4.500 voor de aanschaf van 

een rolstoelbus. 

 

Argumenten:  

1. Een rolstoelbus vergroot de toegankelijkheid en zelfstandigheid van mensen met een 

fysieke beperking. 

2. De ontmoetingsruimte in Zandhove verdwijnt. 

3. Met een rolstoelbus kan Raad en Daad meer mensen vervoeren naar het ziekenhuis. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0010768 ZW 

Omschrijving: Vergadering algemeen bestuur GGD Hollands Noorden 11 maart 2020 

 

Inhoud:  

Op 11 maart 2020 vindt de vergadering plaats van het algemeen bestuur van de GGD 

Hollands 

Noorden. Er staan meerdere besluitvormende punten op de agenda. Geadviseerd wordt om 

in te stemmen met deze voorstellen. De kaderbrief 2021 van de GGD staat geagendeerd voor 

deze vergadering. Gemeente Opmeer heeft een negatieve zienswijze ingediend. Afhankelijk 

van de reactie van het dagelijks bestuur kan worden ingestemd met het vaststellen van de 

kaderbrief. Het agendapunt wordt nader toegelicht in dit advies.  
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Besluit:  

1 Kennis te nemen van de agenda en met betrekking tot de volgende punten: 

2 Vaststellen verslag vergadering d.d. 27 november 2019 

 In te stemmen met vaststellen van het verslag en de besluitenlijst.  

3.a Ingekomen stukken / stukken ter informatie 

3.b Mededelingen 

- stand van zaken rondom Coronavirus 

- stand van zaken Wvggz (verkennend onderzoek en hoorplicht) 

 Ter kennisgeving aan te nemen. 

4 Kaderbrief 2021 GGD Hollands Noorden 

Niet in te stemmen met de Kadernota 2021 conform het raadsbesluit van 12 februari jl. 

aangezien in de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging zodanig dat 

sprake is van een verlaging van de deelnemersbijdrage van 5%.  

5 Voorstel aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties 

 In te stemmen met het voorstel om aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en de directeur van GGD Hollands Noorden te 

machtigen om uitvoering te geven aan dit besluit. 

6 Moties vreemd aan de agenda: 

6.a Motie inzake het Verdrag van Istanbul, registratie van geweld tegen vrouwen.  

6.b Motie inzake het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van het AB 

en tijdig ter beschikking stellen van agenda/terugkoppeling van besluiten.  

 Ter kennisgeving aan te nemen.  

7  Presentatie Antibioticaresistentie door Fred Slijkerman-Megelink, arts 

infectieziektenbestrijding GGD Hollands Noorden 

 Ter kennisgeving aan te nemen.  

8 Presentatie 'Terugblik op 2019 Veilig Thuis NHN' door Marion Verstraaten, 

manager Veilig Thuis NHN 

 Ter kennisgeving aan te nemen.  

 

Na afloop volgt een korte besloten vergadering om de verslagen van de besloten 

vergaderingen van 25-9, 27-11 en 18-12 vast te stellen. 

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur bepaalt het college van de 

gemeente 

Opmeer haar standpunt. Op ambtelijk niveau is afgestemd dat de advisering aan de colleges 

binnen de regio Westfriesland op hoofdlijnen gelijk is. 
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Volgnr:  011  Poststuk: 20.0011319 ZW 

Omschrijving: Tussenevaluatie destinatiemarketing Holland Boven Amsterdam 

 

Inhoud:  

Zeventien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben in december 2017 aan het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (OHNH) opdracht gegeven voor destinatiemarketing 

voor Holland boven Amsterdam uit te voeren conform het Meerjarenplan 2018-2021. Het 

primaire doel van de marketingopdracht is dat er meer bezoekers naar de regio komen en dat 

deze geprikkeld worden om er langer te verblijven en meer te besteden. 

In de overeenkomst van de zeventien regiogemeenten met ONHN is in artikel 7 lid 1 

opgenomen dat een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden die mogelijk input kan geven voor 

tussentijdse aanpassing van de overeenkomst en de besluitvorming over verlenging van de 

samenwerking na 2021. Inmiddels is deze tussentijdse evaluatie gehouden. 

 

Besluit:  

1. kennis te nemen van de conclusies van de tussenevaluatie van de destinatiemarketing 

Holland boven Amsterdam en de aanbevelingen, om te komen tot een mogelijk vervolg na 

2021, namelijk: 

a) HbA heeft op basis van de beschikbare indicatoren berekend dat in 2018 het aantal 

overnachtingen in Noord-Holland Noord met 5,7% gegroeid is. Daarmee ligt de ontwikkeling 

van het aantal overnachtingen ten opzichte van 2015 op schema.  

b) De Digitale omgeving buitengewoon sterk is gegroeid. 

c) HbA wordt steeds meer gewaardeerd. 

d) Fors groeiend aantal inkomende persreizen omdat er één aanspreekpunt is. 

e) De totale regio profiteert van de extra opdracht van De Kop Werkt!. 

2. dat er geen aanleiding is om de overeenkomst van opdracht  tussentijds aan te passen 

(artikel 7 lid 1). 

3. dat het zorgelijk is dat de financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven aanzienlijk 

achterblijft en dat het financieringsmodel na 2021 nadrukkelijk veranderd moet worden. 

 

Argumenten:  

1.1 Uit de tussenevaluatie blijkt dat HbA voldoet aan haar opdracht 

1.2 Uit de tussenrapportage komen een aantal leerpunten naar voren die belangrijk zijn om de 

investering die gedaan is verder te verzilveren en de blik naar voren te richten. 
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Volgnr:  012  Poststuk: 20.0012912 PZI 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur (AB) Westfries Archief (WFA) d.d. 12-03-2020 

 

Inhoud:  

Donderdag 12 maart 2020 staat een vergadering van het AB van de GR WFA geagendeerd. 

Burgemeester G.J. Nijpels is namens de gemeente Opmeer benoemd als bestuurslid van dit 

AB. Om de portefeuillehouder met mandaat zitting te kunnen laten nemen wordt u college 

gevraagd kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de agendapunten 2, 3 en 4. 

 

Besluit:  

1. kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van het AB van de GR WFA d.d. 12-

03-2020; 

2. in te stemmen met het verslag van het AB van het WFA d.d. 20-11-2019 (agendapunt 2); 

3. niet in te stemmen met de Kadernota 2021 conform het raadsbesluit van 12 februari jl. 

aangezien in de kadernota niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging zodanig dat 

sprake is van een verlaging van de deelnemersbijdrage van 5% (agendapunt 3); 

4. in te stemmen met de vaststelling van het Beleidsplan WFA 2020-2023 (agendapunt 4). 

 

Wethouder R.W. Tesselaar heeft zich onthouden van besluitvorming vanwege privé belang. 

 

Argumenten:  

Hieronder volgt een opsomming van de agendapunten met ambtelijke toelichting.  

  

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag AB 20-11-2019 (zie bijlage): geen opmerkingen. 

3. Vaststellen Kadernota 2021 (zie bijlagen): 

Op de concept Kadernota zijn door alle deelnemende gemeenten zienswijzen ingediend. De 

gemeenten Hoorn, Medemblik, Koggenland en Enkhuizen hebben een positieve zienswijze 

afgegeven. Stede Broec en Drechterland hebben voorwaarden gesteld om tot een verlaging 

van de gemeentelijke bijdrage te komen. De raad van Opmeer heeft op 12 februari besloten 

een negatieve zienswijze in te dienen op de concept Kadernota 2021 van het WFA en daarbij 

het WFA op te dragen om in de conceptbegroting 2021 rekening te houden met de wens tot 

verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%, inclusief een toelichting op de door het WFA 

gemaakte keuzen en gevolgen daarvan, waarbij de niet-wettelijke taken de zoekrichting zijn 

voor deze verlaging. De zienswijzen van Drechterland, Stede Broec en Opmeer zullen worden 

besproken in de vergadering van het AB. Zie bijlage 2a van de vergaderstukken voor een 

samenvatting van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten. 

Na weging van de ingebrachte zienswijzen komt het Dagelijks Bestuur tot de conclusie dat een 

gewogen en gekwalificeerde meerderheid een positieve zienswijze heeft gegeven. Het 

vaststellen van de kadernota geeft het WFA de mogelijkheid om het Beleidsplan ongewijzigd 
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uit te voeren. 

De deelnemende gemeenten zullen middels een brief worden geïnformeerd over het besluit 

waarin aandacht zal worden besteed aan de verschillende nadere opmerkingen die in de 

zienswijzen zijn gemaakt en besproken zijn in de vergadering van het AB.  

  

4. Vaststellen Beleidsplan WFA 2020-2023 (zie bijlagen): geen opmerkingen. 

 

5. Stand van zaken eDepot (mondelinge toelichting). 

 

6. Toelichting op het project geschiedenislokaal.nl (mondelinge toelichting). 

  

7. Rondvraag. 

 

Volgnr:  013  Poststuk: 20.0000729 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Jaarverslag vertrouwenspersoon 2019 

Het jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen over 2019 is gereed. Dit 

betreft de werkzaamheden en urenverantwoording van de vertrouwenspersonen; Marleen 

Dekker en Rob Smeele. 

 

Besluit:  

Het jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 2019 voor kennisgeving 

aan te nemen. 

 


