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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: 20.0014714 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 31-03-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 31-03-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0014512 RO 

Omschrijving: Algemeen Bestuur CAW 8 april 2020 

 

Inhoud:  

Op 8 april 2020 komen de portefeuillehouders van de Westfriese gemeenten bijeen voor een 

vergadering van het Algemeen Bestuur van het CAW. De vergadering wordt gehouden in het 

gemeentehuis van Hoorn, aanvang 11.00 uur. 

 

Besluit:  

1. Agendapunt 2 Vaststelling agenda: voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Agendapunt 3 Ingekomen en uitgaande stukken: voor kennisgeving aan te nemen. 

3. Agendapunt 4 Verslag, besluiten- en actielijst: in te stemmen met voorstel tot vaststelling 

van het verslag, de besluiten- en actielijst. 

4. Agendapunt 5 Kadernota CAW 2021: niet in te stemmen met voorstel en vasthouden aan 

ingenomen standpunt en desnoods toelichten. 

5. Agendapunt 6 Conceptjaarstukken 2019: in te stemmen met voorstel tot het vaststellen 

van de concept jaarstukken 2019 en deze voor te leggen aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. 

1. Agendapunt 7 Conceptbegroting 2021: een negatieve zienswijze af te geven, aangezien in 

de begroting 2021 niet wordt uitgegaan van een taakstellende ombuiging en hiermee 

verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%.  

6. Agendapunt 8 Normenkader 2020; in te stemmen met voorstel tot vaststelling van 

normenkaders 2020. 

7. Agendapunt 9 Stortplaats Westwoud; voor kennisgeving aannemen. 

8. Agendapunt 10 Toekomst CAW: voor kennisgeving aannemen. 
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0010765 ZW 

Omschrijving: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

 

Inhoud:  

Op grond van de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (WPG) dient de geldende 

gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hollands Noorden te worden gewijzigd. De 

belangrijkste tekstwijzigingen in het voorstel (na juridisch advies van de gemeente Alkmaar) 

zijn:  1. Conform de wijziging van de WPG wordt de GR GGD een collegeregeling (het college 

wordt de deelnemer in de GR GGD en de raad treedt uit); 2. tekstwijzigingen op basis van de 

vastgestelde Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (raadsbesluit begin 

2018) en de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (raadsbesluit begin 

2019) en 3. De GR taken van de GGD worden explicieter genoemd dan in de huidige regeling. 

Ook is door het samenvoegen van artikelen en het toevoegen van een hoofdstukindeling de 

leesbaarheid van de gemeenschappelijke regeling vergroot. De wijzigingen worden uitgebreid 

toegelicht in het bijgevoegde raadsvoorstel. Ze hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke 

bijdragen. 

 

De tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden wordt gelijktijdig 

gewijzigd op basis van de regionale afspraken van de raden voor alle gemeenschappelijke 

regelingen. Het bestuur van GGD Hollands Noorden biedt de gewijzigde tekst van de 

gemeenschappelijke regeling aan voor besluitvorming door de raad. Op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen dient namelijk voor het wijzigen van een regeling 

toestemming worden gevraagd aan de gemeenteraad. 

 

Besluit:  

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de raad. 

 

Argumenten:  

1.1. De GR GGD wijzigt door gewijzigde wetgeving en regionale afspraken voor 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0014189 ZW 

Omschrijving: Vergadering AB (algemeen bestuur) Recreatieschap Westfriesland 8 april 2020 

 

Inhoud:  

Op woensdag 8 april 2020 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur (hierna genoemd 

AB) van Recreatieschap Westfriesland plaats. Dit advies presenteert u de agenda met 

beslispunten en toelichting. 
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Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda en stukken AB Recreatieschap Westfriesland van 8 april 

2020 waarbij hieronder de beslispunten worden behandeld. 

2. In te stemmen met de vaststelling van het verslag van de vergadering van 11 december 

2019. 

3. Kennis te nemen van de mededelingen en ingekomen stukken (agendapunt 3a). 

4. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019. 

5. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021. 

6. In te stemmen met: 

a. De vaststelling van de voorjaarsrapportage 2020 en de mutaties die leiden tot aanpassing 

van de begroting 2020 en bijbehorende meerjarenplanning; 

b. Investeringen tot € 10.000,- niet te activeren en direct ten laste van de exploitatie te 

brengen; 

c. Het uitvoeringsprogramma vast te stellen. 

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de AB-vergadering bepalen de afzonderlijke colleges ieder hun standpunt. De 

agendapunten geven geen aanleiding om af te wijken van de door het Recreatieschap 

beschreven voorstellen. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0014659 ZW 

Omschrijving: Financiële ondersteuning zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo tijdens coronacrisis 

 

Inhoud:  

De Coronacrisis brengt veel beperkingen met zich mee. Hierdoor staan zorgaanbieders en 

professionals in de jeugdhulp en Wmo voor grote uitdagingen om de verlening van zorg en 

ondersteuning aan onze inwoners voort te zetten. Daarbij uiten ook steeds meer 

zorgaanbieders hun zorgen over de financiering van: 

• alternatieve vormen van ondersteuning (zoals via beeldbellen); 

• meerkosten als gevolg van het volgen van de RIVM-richtlijnen; 

• ondersteuning die niet meer kan worden geleverd (omzetverlies).  

Het niet doorbetalen hiervan kan op korte termijn leiden tot liquiditeitsproblemen bij 

zorgaanbieders.  

 

Het Rijk doet een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp en 

Wmo financiële zekerheid en ruimte te bieden. Gemeenten kunnen dit doen door alternatieve 

vormen van ondersteuning (zoals via beeldbellen) te vergoeden en zorgaanbieders te 

compenseren voor meerkosten en omzetverlies. 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 07-04-2020 week 15 

VASTGESTELD 

4 

Besluitvorming hierover in tweetrap 

Voor het zorgvuldig uitwerken van ondersteuningsmaatregelen en de keuzes hierbij, zijn nog 

enkele weken nodig. Deze tijd is er, omdat zorgaanbieders in de tweede helft van april voor 

het eerst direct de financiële gevolgen van de coronacrisis gaan merken. In die periode wordt 

namelijk de zorg en ondersteuning gedeclareerd over maart.  

 

Desondanks zijn de financiële zorgen en onzekerheden van zorgaanbieders acuut en actueel. 

Vandaar dat op zeer korte termijn (begin april) duidelijk moet zijn wat de intenties van de 

Westfriese gemeenten zijn over financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis. Het besluit 

over de concreet uitwerking hiervan kan een of twee weken later worden genomen. 

 

Besluit:  

1. Als intentie vast te stellen dat zorgaanbieders financieel worden ondersteund tijdens de 

coronacrisis door: 

a.   Creatieve en alternatieve vormen van zorg en ondersteuning op afstand (telefonisch en 

beeldzorg) toe te staan. Deze vormen van ondersteuning kunnen worden gedeclareerd tegen 

de huidige tarieven voor 2020; 

b.    Eventuele meerkosten te vergoeden die zorgaanbieders maken door het volgen van de 

richtlijnen van het RIVM en die direct gerelateerd zijn aan zorgverlening aan inwoners van de 

Westfriese gemeenten; 

c.     Ondersteuning te bieden aan zorgaanbieders die financiële en/of liquiditeitsproblemen 

kennen door omzetverlies in Westfriesland als gevolg van de coronacrisis. 

2. De definities en procedures rondom de financiële steun bij ‘meerkosten’ en ‘omzetverlies’ 

nader uit te werken en uiterlijk eind april hierover een besluit te nemen.   

3. In te stemmen met de brief en mandaat te verstrekken aan de wethouder M. van der Ven 

van de gemeente Hoorn om deze brief namens de gemeente Opmeer te ondertekenen. 

 

Argumenten:  

1. Aanbieders hebben behoefte aan (financiële)duidelijkheid, zodat zij de zorg aan inwoners 

zoveel mogelijk kunnen continueren zowel nu als na de coronacrisis. 

1a. Deze vormen van zorg passen binnen de reguliere contracten. 

1b. De gevolgen van de coronacrisis kunnen bij zorgaanbieders leiden tot meerkosten. 

1c. Met het doorbetalen van de niet geleverde zorg wordt voorkomen dat op korte termijn 

liquiditeitsproblemen ontstaan bij zorgaanbieders.  

2. Het is van belang om duidelijk af te bakenen wat er onder ‘meerkosten’ en ‘omzetverlies’ 

wordt verstaan en op welke manier gemeenten zorgaanbieders hierin gaan ondersteunen. 

3. De zorgaanbieders worden op de hoogte gebracht van de intentie van de Westfriese 

gemeenten en de vragen die bij zorgaanbieders leven worden hiermee beantwoord. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0014649 PZI 

Omschrijving: Beleidsregels ten aanzien van invordering Belastingen en Leges tijdens de 

Coronavirus crisis 

 

Inhoud:  

Door de Corona-crisis 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 wenselijk het huidige 

invorderingsbeleid voor de gemeentelijke lasten en de leges vast te leggen. Er is 

geconstateerd dat er bij het incasseren van gemeentelijke lasten en leges in omliggende 

gemeentes op verschillende wijze wordt gereageerd. Het is mede daarom wenselijk het beleid 

van de gemeente vast te leggen. 

 

Besluit:  

1. Dat de invordering van de gemeentelijke belastingen conform de gebruikelijke werkwijze 

wordt uitgevoerd;  

2. Dat als inwoners en/of ondernemers kenbaar maken dat zij problemen hebben met betaling 

van de gemeentelijke belastingen als gevolg van de crisis, hiermee coulant wordt omgegaan 

en maatwerk-afspraken kunnen worden gemaakt;  

3. Dat voor afgelaste evenementen geen leges in rekening worden gebracht, en dat voor 

evenementen die worden verplaatst, niet opnieuw leges in rekening worden gebracht. 

 

Argumenten:  

1.1. Zo worden grotere problemen voor inwoners en ondernemers voorkomen. 

2.1. Er kan maatwerk worden geboden.  

3.1. Zo worden er geen onredelijke kosten doorberekend en geen drempel gecreëerd als 

organisaties het evenement later willen organiseren. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0014650 JZ 

Omschrijving: Aanvullende vragen dhr. Appelman 

 

Inhoud:  

Raadslid de heer Appelman heeft eerder stukken opgevraagd bij het college. Deze gevraagde 

stukken zijn (deels onder geheimhouding) ter inzage gelegd voor alle raadsleden.  

Naar aanleiding hiervan heeft hij nadere stukken opgevraagd. Deze gevraagde stukken 

kunnen slechts onder geheimhouding ter inzage worden gelegd. 

Overigens ontbrak nog één stuk bij de eerder ter inzage gelegde stukken. Deze moet alsnog 

geheim verklaard worden en ook ter inzage gelegd worden. 
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Besluit:  

1. Het document inzake een bieding door een derde op een perceel, geheim te verklaren; 

2. Het taxatierapport geheim te verklaren; 

3. Een gespreksverslag geheim te verklaren; 

4. Deze besluiten laten bekrachtigen door de gemeenteraad. 

 

Argumenten:  

Ad 1. Dit document is vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt en betreft bedrijfsgegevens 

(Art. 25, lid 2 Gemeentewet, art. 10, lid 1 onder c Wob); 

 

Ad 2. Het rapport is vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt en betreft voor een deel 

bedrijfsgegevens (Art. 25, lid 2 Gemeentewet, art. 10, lid 1 onder c Wob). 

Het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke en rechtspersonen en derden weegt zwaarder dan het 

belang van openbaarheid. Ook weegt het belang van privacy zwaarder. (art. 25, lid 2 

Gemeentewet, art. 10, lid 1 onder 2 en lid 2 onder e en g Wob); 

 

Ad 3. Een goede klachtafhandeling maakt dat gespreksverslagen geheim moeten blijven, 

zodat men ook in de toekomst vrijelijk kan blijven verklaren in klachtenprocedures, zonder 

angst dat alles openbaar gemaakt gaat worden. (Art. 25, lid 2 Gemeentewet, art. 10, lid 2 

onder e en g Wob); 

 

Ad 4. Dit is een wettelijk verplichte procedure (art. 25, lid 3 Gemeentewet). 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 20.0014487 SBO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

taakstelling 5% ombuiging op bijdrage aan GR-en 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Richting te bepalen van de wijze van invulling van de genoemde taakstelling. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0014371  

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

onderzoek reserves 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Richting te bepalen van de wijze van invulling van het onderzoek van verschillende reserves 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0015014  

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

inventarisatie financiële afwijkingen en ombuigingen begroting 2021 en kadernota 2020  

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

De notitie van het MT over de inventarisatie financiële afwijkingen en ombuigingen begroting 

2021 en kadernota 2020 en richting te bepalen. 

 

Secretarisaantekening   SECR 

IKC aantrekken geldlening. 

Gelet op de renteontwikkelingen op de geldmarkt wordt het aantrekken van een geldlening 

besproken. Besloten wordt dat de bovengrens voor het aantrekken van een geldlening  0,75% is 

(voor een periode van 40 jaar, rente vast). En dat afstemming hieromtrent met wethouder A. 

Kalthoff dient plaats te vinden. Verder zal wethouder A. Kalthoff de fractievoorzitters 

informeren. 

 

 

Informatienotities inzake Inventarisatie financiële afwijkingen en ombuigingen begroting 2021 

en kadernota 2020; Onderzoek reserves; Taakstelling 5% ombuiging op bijdrage GR-en. 

 
 
Reactie bestuur op notitie Inventarisatie financiële afwijkingen en ombuigingen begroting 2021 
en kadernota 2020: 

1. Zorgen omtrent het sociaal domein: inzicht in aantallen en in 

beïnvloedingsmogelijkheden om te kunnen sturen is noodzakelijk.  

2. Suggestie wethouder A. Kalthoff: incidentele uitgaven ten laste brengen van de 

incidentele bate uit het grondbedrijf van € 324.000, b.v. dure individuele 

jeugdtrajecten Jeugdzorg. 

3. Er dient ook naar het budget voor organisatieontwikkeling te worden gekeken voor 

wat betreft de verhogingen in 2021 en 2022. 
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4. Wethouder A. Kalthoff geeft aan niet akkoord te gaan met de OZB-verhoging van 

30%. Hij gaat voor 5% in 2021 en prijsindexering in 2022. Eerst de uitgaven 

terugbrengen op het niveau van 2018.  

5. Wethouders R. Tesselaar en B. Beemster en burgemeester GJ Nijpels zijn akkoord met 

de zoekrichtingen plus de punten 1 en 3 

 

Bestuurlijke conclusie op notitie Inventarisatie financiële afwijkingen en ombuigingen begroting 

2021 en kadernota 2020:  

A. Bij meerderheid wordt ingestemd met de zoekrichtingen van de ombuigingen, t.w. 1. 

Terugbrengen van de kosten Sociaal Domein: € 300.000; 2.  verhogen OZB met 30%: 

630.000; 3. Extra inkomsten Algemene Uitkering uit mei/juni circulaire: € 340.000; 4. 

Ombuigingen uit de lijst van niet verwerkte ombuigingsvoorstellen: € 150.000. Het MT 

krijgt de opdracht dit nader uit te werken. Wethouder A. Kalthoff is niet akkoord met 

zoekrichting 2. 

B. het MT krijgt de opdracht de noodzakelijkheid te toetsen van de budgetten voor 

organisatieontwikkeling voor zover deze toenemen in de jaren 2021 en 2022; 

C. het MT krijgt de opdracht met een nader voorstel te komen mbt de verdere procedure 

richting gemeenteraad en Kadernota 2020 

 

Bestuurlijke conclusie op de notitie Onderzoek reserves: 

D. akkoord met keuze voor algemeen bureau met algemene opdracht voor het uitbrengen 

van offerte; 

E. akkoord met het onderzoeken van de navolgende reserves: reserve bovenwijkse 

voorzieningen; reserve speelvoorzieningen; reserve onderhoud wegen; reserve 

baggerwerken; reserve woningbedrijf; reserve grondexploitatie. 

 

Bestuurlijke conclusie op de notitie taakstelling 5% ombuiging GR-en: 
de taakstelling, ad € 85.000, is niet haalbaar en wordt als nieuwe taakstelling toegevoegd aan 

de structurele ombuigingen 2021 en volgende jaren 

 


