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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: 20.0014426 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 24-03-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 24-03-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0001047 SHG 

Omschrijving: Terugkoop Brandweerkazerne Opmeer 

 

Inhoud:  

In verband met de regionalisering van de Brandweertaken is op 3 december 2013 de 

gemeentelijke brandweerorganisatie Opmeer opgeheven en per 1 januari 2014 ondergebracht 

bij de Veiligheidsregio NHN. (VRNHN). In verband met fiscale aspecten is de 

brandweerkazerne aan ’t Bon op 27 december 2013 eveneens overgedragen aan de VRNHN. 

Bij de verkoop is voor de gemeente Opmeer een voorkeursrecht tot terugkoop 

overeengekomen als de VRNHN te eniger tijd zou willen overgaan tot gehele of gedeeltelijke 

verkoop van het registergoed. Bij brief van 13 januari 2020 doet VRNHN mededeling van zijn 

voornemen tot verkoop met het verzoek aan te geven of de gemeente Opmeer gebruik maakt 

van het voorkeursrecht van koop. 

 

Besluit:  

1. Gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop van de brandweerkazerne Opmeer 

 

Argumenten:  

1.1. Uitgangspunt bij de regionalisering van de brandweer in 2014 was dat brandweerkazernes 

in gemeentelijke eigendom blijven. 

1.2. Behoud van lokale aanwezigheid van brandweerzorg is noodzakelijk.  
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Volgnr:   003 Poststuk: 20.0013601 RO 

Omschrijving: Toekomstonderzoek CAW 

 

Inhoud:  

Door het bestuur van het CAW is u het toekomstonderzoek CAW aangeboden, zoals dat door 

Buiten Organisatieadvies is uitgevoerd. Middels bijgevoegde brief vraagt het bestuur om een 

schriftelijke reactie van Opmeer. In verband met het traject van de verdere besluitvorming in 

het AB-CAW van juli a.s. wordt verzocht om uiterlijk 12 juni a.s. deze reactie aan het dagelijks 

bestuur van het CAW kenbaar te maken.  

Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van 

Buiten Organisatieadvies. 

Deze komen samengevat op het volgende neer: 

1. De regio Westfriesland blijft gebaat bij een regionale samenwerking op het afval- en 

grondstoffendossier gezien de meerwaarde en noodzakelijkheid ervan. 

2. Gezien deze samenwerking wordt het CAW omgevormd tot "Afvalbeheer 

Westfriesland”, die beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk 

afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken. 

3. Het huidige collectieve aandeelhouderschap wordt ingeruild voor een individueel 

aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC. 

4. In 2023 wordt de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de 

samenwerkingsvorm opnieuw beschouwd. 

Op 22 januari 2020 heeft het CAW tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst een toelichting 

gegeven op het bovenstaande. Daarbij is aangegeven dat het CAW op dit moment formeel nog 

twee hoofdtaken heeft: het aandeelhouderschap van HVC en het beheer van de voormalige 

stortplaats Westwoud. Tot voor kort was het CAW ook verantwoordelijk voor het afvalbeleid en 

de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC. Deze bevoegdheden liggen sinds begin dit 

jaar weer bij de gemeenten zelf. Het aantal taken van het CAW is daarmee verder ingeperkt. 

Besluit:  

De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 20.0013614) en bijbehorend 

raadsbesluit te adviseren, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het CAW, in te 

stemmen met  

1. het continueren van een regionale samenwerking in Westfriesland op het afval- en 

grondstoffendossier. 

2. het omvormen van de Gemeenschappelijke regeling CAW tot "Afvalbeheer Westfriesland”, 

die beheerorganisatie is voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk 

afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken. 

3. het overgaan tot een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in 

HVC. 

4. het in 2023 opnieuw beschouwen van de situatie rond het beheer van de stortplaats 

Westwoud en de samenwerkingsvorm. 
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Verder wordt besloten 

5. indien sprake is van verhoging van de lasten dat dit via verhoging van de 

afvalstoffenheffing gecompenseerd wordt. 

 

Argumenten:  

1.1. Samenwerking blijft voor Opmeer nodig. 

1.2. De gemeentelijke inzamelprestaties op het gebied van hergebruik, efficiency en service 

zijn erbij gebaat als gemeenten beleid op elkaar afstemmen en ervaringen delen. 

1.3. De 4 afvalbrengstations in Westfriesland hebben een regionale functie hebben, waarover 

de 7 gemeenten in een aparte DVO met HVC collectieve afspraken hebben gemaakt. De 

gemeenten hebben op dit vlak contractuele verplichtingen naar elkaar. 

1.4. Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud is een collectieve 

(intergemeentelijke) verantwoordelijkheid is, die zijn basis heeft in een wettelijke zorgplicht. 

2.1. Met een intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en 

aandeelhouderzaken wordt genoemde Westfriese samenwerking op een zorgvuldige wijze 

geborgd. 

3.1. Een individueel aandeelhouderschap sluit het beste aan op de ingezette lijn met 

individuele DVO’s en individuele beleidsplannen. 

3.2. Een individueel aandeelhouderschap zorgt voor een betere balans tussen 

krachtenbundeling én maakt individueel optreden (maatwerk) mogelijk. 

 

Volgnr: 004  Poststuk: 20.0014121 RB 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE/Madivosa 2 april 

 

Inhoud: 

Op 2 april 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 2 april de volgende standpunten in te nemen:  

2. Agendapunt 2, Verslag vorige vergadering; Het verslag van het overleg van 5 maart 2020 

geeft geen aanleiding tot opmerkingen en kan worden vastgesteld. 

3. Agendapunt 3, Omgevingswet: 3.1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het 

Programma Omgevingswet middels een korte presentatie; 3.2. In te stemmen met de 

conceptbrief ‘structurele lasten Omgevingswet’ 

4. Agendapunt 4, Omgevingsverordening: In te stemmen met de brief gezamenlijke 

zienswijze; 

5. Agendapunt 5, Woonakkoord: Kennis te nemen van Woonakkoord 2020-2025 regio 
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Westfriesland en Provincie Noord-Holland – deel 1 opgaven 

6. Agendapunt 6, concept RES: kennis nemen en terugblik op het proces en het bestuurlijk 

overleg op NHN niveau van 27 maart 2020 

7. Agendapunt 7, PVVB Noord-Holland Noord: Advies: Afstemming opvattingen/bespreken 

inbreng vanuit Westfriesland 

8. Agendapunt 8, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord: Kennis te nemen van het verslag 

van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2020; 

9. Agendapunt 9, Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag): kennis nemen 

van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele ontwikkelingen 

diverse dossiers 

10. VVRE/Madivosa, Agendapunt 2, Pact Westfriesland: 10.1. Kennis te nemen van het 

einddocument Pact van Westfriesland. 10.2. In te stemmen en akkoord te gaan met de 

aanbieding van het einddocument aan de Westfriese raden ter vaststelling. M.b.t. de financiën 

is het uitgangspunt dat de uitvoering binnen de beschikbare middelen plaatsvindt 

11. VVRE/Madivosa, Agendapunt 3, 3. VNG congres 2020: Kennis nemen van de laatste stand 

van zaken rondom het plenaire congres, de middagsessies en het avondprogramma. 

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. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0014191 RB 

Omschrijving: Tijdelijke aanpassing invorderingsbeleid huur 

Inhoud:  

Door de Coronacrisis ondervinden velen in Nederland op dit moment grote persoonlijke, 

maatschappelijke én financiële gevolgen. Omdat op dit moment nog onduidelijk is, welke 

consequenties dit voor een ieder persoonlijk heeft, is het noodzakelijk en wenselijk het huidige 

invorderingsbeleid voor de huur van het Gemeentelijk Woningbedrijf tijdelijk aan te passen. 

Besluit:  

1. het invorderingsbeleid (procedure huurinning) tijdelijk aan te passen. 

2. de procedure woningontruiming tot een maand na afloop van de corona-maatregelen op te 

schorten tenzij er evidente redenen zijn die wel uit te voeren. 

Argumenten:  

1.1 De economische situatie is zo drastisch veranderd, dat kostenverhogende invordering op 

dit moment niet wenselijk en moreel niet juist is. 

1.2 Een ieder wordt vanuit de overheid opgeroepen thuis te blijven, waardoor het onmenselijk 

is om nu ontruimingen te laten plaatsvinden. 

1.3 In veel regio’s wordt door de politie geen assistentie meer verleend aan 

deurwaarderskantoren voor ontruimingen in verband met andere prioriteiten. 

2.1 De maatregel past bij de oproep van de koepel van Woningcorporaties om ruimhartig zorg 

te dragen voor oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen als gevolg van het 

coronavirus.  
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0014152 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 2-4-2020 

 

Inhoud:  

Op 2 april 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/Madivosa 2 april’. 

 

Besluit:  

Met betrekking tot verslag vorige vergadering (agendapunt 2) 

1. In te stemmen met vaststelling van het verslag van 6 februari 2020 

Met betrekking tot Kansrijke Start / Nu Niet Zwanger (agendapunt 4) 

2. In te stemmen met het verlenen van een opdracht om een advies te schrijven aan de zeven 

colleges van de regio voor een gezamenlijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger en 

hierin de genoemde uitgangspunten in mee te nemen. Het voorbehoud is dat e.e.a. 

budgetneutraal dient plaats te vinden. 

Met betrekking tot Uitwerking Transformatiefonds Jeugdhulp Westfriesland (agendapunt 5) 

3. In te stemmen met het Voorstel Madivosa Transformatie Jeugdhulp projecten en begroting 

4. In te stemmen met de begroting en de bijbehorende kosten te dekken vanuit het 

Transformatiefonds. 

Met betrekking tot Verlenging contract Horizon voor JZ+ (agendapunt 6) 

5. Kennis te nemen van de verlenging van het contract met Horizon tot 4 februari 2022. 

6. In te stemmen om de factsheet en/of de evaluatie ter informatie door te sturen naar de 

gemeenteraad. 

 

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’. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0014357 JZ 

Omschrijving: Toestemming geven tot verkoop van kavel 29 in woningbouwplan Heerenweide 

 

Inhoud:  

Op 3 maart 2020 heeft de huidige eigenaar van kavel 29 in woningbouwplan Heerenweide, op 

grond van artikel 3.4 lid 9 van de algemene voorwaarden, een verzoek gedaan om 

toestemming te krijgen voor het verkopen van zijn perceel. Zonder deze toestemming is het 

voor de huidige eigenaar niet mogelijk om zijn kavel te verkopen. 

 

Besluit:  

1. Op grond van artikel 3.4 lid 9 van de “algemene voorwaarden voor de uitgifte van grond ten 

behoeve van woningbouw gemeente Opmeer” toestemming te geven aan de eigenaar van 

kavel 29 om kavel 29 in woningbouwplan Heerenweide te verkopen. 

 

Argumenten:  

1.1 Er zijn geen redenen om geen toestemming te geven. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


