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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: 20.0016720 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 12-05-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 12-05-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0016301 RO 

Omschrijving: Aanstelling en aanwijzing toezichthouders 

 

Inhoud:  

Om de continuïteit van toezichthouders te kunnen waarborgen, is het nodig om twee externe 

krachten als onbezoldigd ambtenaar/toezichthouder aan te wijzen. 

 

Besluit:  

- De heer P.J. van den Hurk en de heer J.A. Keuning, beiden werkzaam voor de 

gemeente Opmeer, op grond van art. 2.1 CAR/UWO jo. art. 1:2 lid 1 sub f van de CAR/UWO, 

met ingang van 19 mei 2020 aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar; 

- De heer P.J. van den Hurk en de heer J.A. Keuning, beiden werkzaam voor de 

gemeente Opmeer, in de functie van onbezoldigd ambtenaar, aan te wijzen als toezichthouder 

belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: 

o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

o Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2019; 

o Drank- en horecawet; 

o Woningwet; 

o Erfgoedverordening Gemeente Opmeer 2010. 

 

Te bepalen dat bovengenoemde aanwijzing vervalt zodra het dienstverband van 

bovengenoemde ambtenaren is beëindigd. 
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Argumenten:  

De heer Van den Hurk en ondergetekende worden sinds januari 2020 ingehuurd voor de 

afdeling Ruimte en Ondernemen en werken respectievelijk als afdelingshoofd en juridisch 

medewerker handhaving.  

Er is momenteel één toezichthouder bouw- en woningtoezicht werkzaam binnen de afdeling 

ruimte voor twee dagen per week. Deze toezichthouder kan niet altijd paraat staan om zijn 

werkzaamheden uit te voeren, terwijl dat bijvoorbeeld wel noodzakelijk zou zijn ingeval van 

spoedeisende gevallen. Denk bijvoorbeeld aan instortingsgevaar of hennepplantages die met 

spoed ontmanteld moeten worden wegens brandgevaar. In dat geval is het raadzaam om op 

papier meerdere toezichthouders te hebben aangewezen, zodat de kans wordt vergroot om bij 

dergelijke situaties adequaat te kunnen handelen. Dit moet echter wel formeel geregeld 

worden. 

 

Omdat beide personen geen ambtenaar zijn van de gemeente Opmeer, is het noodzakelijk om 

hen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente. Het één en ander zoals 

omschreven in artikel 1:2, lid 1 sub f CAR-UWO. Artikel 5.10 lid 3 Wabo bepaalt namelijk dat 

toezicht alleen kan worden uitgeoefend door ambtenaren. Vervolgens kunnen beide personen 

worden aangewezen als toezichthouder voor de gemeente Opmeer. 

 

U wordt daarom verzocht om beide personen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en 

toezichthouder. Naderhand wordt de aanwijzing als toezichthouder gepubliceerd en zijn deze 

personen bevoegd om toezichthoudende taken namens u uit te voeren.  

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0013879 RO 

Omschrijving: Koersdocument transitievisie warmte 

Inhoud:  

In december 2015 heeft Nederland in Parijs ingestemd met een nieuw VN Klimaatakkoord. Het 

akkoord heeft als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden 

Celsius. Om de afspraken van het Parijs Klimaatakkoord te realiseren is een forse inspanning 

op energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen nodig. In het 

Klimaatakkoord is besloten dat men de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent 

wil verminderen ten opzichte van 1990. Als onderdeel daarvan is de opgave geformuleerd dat 

een kwart van de woningen in 2030 van het aardgas af moet zijn, om tot een volledig 

aardgasvrije gebouwde omgeving te komen in 2050. 

In het Klimaatakkoord hebben de Nederlandse gemeenten onder meer afgesproken dat iedere 

gemeente uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Zo ook de gemeente Opmeer. De 

urgentie dat er iets moet gebeuren is duidelijk, ook de belangrijkste stakeholders weten dat de 

warmtetransitie eraan komt. Het is nu tijd om de opgave en kansen voor iedereen inzichtelijk 

te maken en te vertalen naar een Transitievisie Warmte. 
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Besluit:  

• Kennis te nemen van koersdocument Transitievisie warmte Opmeer; 

• In te stemmen met het voorstelde proces om te komen tot gedragen Transitievisie warmte. 

• Het koersdocument ter kennis te brengen van de raad. 

 

Argumenten:  

1. Met de visie wordt voldaan de landelijke afspraak om voor 2021 een visie te hebben. 

2. Stakeholders en inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid over de invulling van de 

warmtetransitie in Opmeer. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0015541 RO 

Omschrijving: Jaarrapportage afvalinzameling HVC 2019 

 

Inhoud:  

Van HVC zijn de jaarcijfers 2019 over de inzameling van afvalstoffen bij de huishoudens in 

Opmeer in 2019 ontvangen. Deze rapportage omvat de resultaten van die inzameling in 

Opmeer en een nadere analyse op de diverse stromen. Tevens is de definitieve financiële 

afrekening van de dienstverlening van de afvalinzameling in 2019 van HVC ontvangen. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de jaarrapportage afvalinzameling HVC 2019; 

2. In te stemmen met verwerking van het financiële voordeel in de jaarrekening 2019 en het 

aanpassen van de meerjarenbegroting 2020 in de kadernota 2020; 

3. De raad te informeren overeenkomstig bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

Argumenten:  

1. Met de rapportage wordt voldoende inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is in 

Opmeer in relatie tot de landelijke VANG-doelstelling van 100 kg/inwoner restafval. 

2. De afvalbeheerkosten voor Opmeer vallen ten opzichte van de begroting 2019 aanzienlijk 

lager uit. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0015135 RO 

Omschrijving: Beeldkwaliteitsplan Zandwerven 9 te Spanbroek 

 

Inhoud:  

Op 19 maart 2020 hebben wij het beeldkwaliteitsplan voor het perceel Zandwerven 9 

toegestuurd gekregen. Dit stuk is opgesteld naar aanleiding van het collegebesluit van 9 juli 

2019 om medewerking te verlenen aan een ruimte-voor-ruimteplan op het perceel 

Zandwerven 9 te Spanbroek. Alle agrarische bedrijfsgebouwen (1375 m2) en verhardingen 

(613 m2) worden gesaneerd en de agrarische functie wordt beëindigd. In ruil daarvoor wordt 

er meegewerkt aan de realisering van één extra woning binnen het bestaande bouwvlak. 

 

Het beoog effect is van het ingediende beeldkwaliteitsplan, is de positionering van de 

toekomstige stolpwoning te bepalen.  

 

Wij hebben het beeldkwaliteitsplan Op 2 april 2020 voorgelegd aan de Welstandscommissie. 

De Welstandscommissie heeft geen advies uit kunnen brengen over het stuk, omdat er in het 

stuk geen standpunt is ingenomen, welke stolpvorm en welke situering de voorkeur heeft.  

 

In het stuk is dit weliswaar niet nader uitgewerkt en/of onderbouwd welke van de varianten de 

voorkeur krijgt, maar de concept verbeelding geeft wel aan hoe men het bouwblok op de 

nieuwe toekomstige kavel wil situeren en ook uit de beeldkwaliteitscriteria die in bladzijde 13 

van het beeldkwaliteitsplan Zandwerven 9 zijn opgenomen, blijkt hoe men het pand en het 

bouwblok zou willen situeren. 

 

Besluit:  

In te stemmen met het bijgevoegde beeldkwaliteitsplan Zandwerven 9 te Spanbroek van 15 

maart 2020, mits het bouwvlak teruggebracht wordt tot maximaal 20 bij 20 meter. 

 

Argumenten:  

De reden om medewerking te verlenen aan het voorliggende beeldkwaliteitsplan is dat de 

verbeelding aansluit bij de huidige opzet van de kavels in de directe omgeving en grotendeels 

voldaan wordt aan de criteria voor Landelijk Lint (gebied 3) en stolpboerderijen (Object 2- is 

meer uitwerking van de Welstandsnota). 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0015073 RO 

Omschrijving: Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 

Inhoud:  

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting 

voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de 

deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan 

de GR. Het dagelijks bestuur van de GR Centraal Afvalwijderingsbedrijf West-Friesland heeft 

de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid 

uw zienswijze op deze stukken uiterlijk 21 juni in te dienen. Het algemeen bestuur zal de 

jaarstukken 2019 en de begroting 2021 nadien in haar eerstvolgende vergadering behandelen. 

 

Kader 

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-

Friesland en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). 

 

Beoogd resultaat 

De doelstelling van de GR Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland was gericht op het 

vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere 

afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. De doelstelling is in 2019 geheel 

gerealiseerd. Zie voor een nadere beschrijving van de uitgevoerde activiteiten pagina 3 van 

het “Jaarverslag 2019”. 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en begroting 2021 CAW. 

2. De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 20.0015444) en bijbehorend 

raadsbesluit te adviseren 

a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken en een negatieve zienswijze af te 

geven op de resultaatbestemming 2019 van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-

Friesland; 

b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 van het Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland 

Argumenten:  

2.1. De jaarstukken 2019 zijn inhoudelijk akkoord bevonden en voorzien van een 

goedgekeurde accountantsverklaring. 

2.2.  Door het resultaat volledig te bestemmen ten gunste van de Algemene Reserve bedraagt 

de AR meer dan de toegestane 2,5% van de exploitatielasten. 

2.2. De begroting 2021 is inhoudelijk akkoord bevonden en voldoet  aan het toetsingskader 

Financiële Uitgangspunten  Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) 
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Volgnr:  008  Poststuk: 20.0015439 RO 

Omschrijving: Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 ODNHN 

 

Inhoud:  

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting 

voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de 

deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan 

de GR. Het dagelijks bestuur van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft de 

jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw 

zienswijze op deze stukken uiterlijk 21 juni in te dienen. Het algemeen bestuur zal de 

jaarstukken 2019 en de begroting 2021 op 1 juli 2020 in haar vergadering behandelen. 

 

Kader 

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de 

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). 

 

Beoogd resultaat 

De doelstelling van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord was 

1. het pro actief informeren van bestuurders 

2. het periodiek informeren van de opdrachtgevers 

3. het voldoen van de uitvoeringskwaliteit aan de kwaliteitscriteria 2.1  

4. het uitvoeren van jaarprogramma 

Zie voor een meer uitgebreide beschrijving pagina 9 van het “Jaarverslag 2019”. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en begroting 2021 OD NHN. 

2. De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel (kenmerk 20.0015440) en 

bijbehorend raadsbesluit te adviseren 

a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken en de resultaatbestemming 

2019 van de OD NHN; 

b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 van de OD NHN.  

 

Argumenten:  

2.1. De jaarstukken 2019 zijn inhoudelijk akkoord bevonden en voorzien van een 

goedgekeurde accountantsverklaring. 

2.2. De begroting 2021 is inhoudelijk akkoord bevonden en voldoet  aan het toetsingskader 

Financiële Uitgangspunten  Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0016080 RB 

Omschrijving: Vaststellen scope ruimtelijke adaptatie 

 

Inhoud:  

Sinds maart 2019 voeren de 7 Westfriese gemeenten samen met het Hoogheemraadschap 

HNK en de Omgevingsdienst NHN het gezamenlijke plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie uit. 

Daarmee geven we invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Op korte termijn (eind 

2020) is het doel beleid en een uitvoeringsagenda voor de komende jaren vastgesteld te 

hebben. Op lange termijn (2050) is het doel een klimaatbestendige inrichting. Het onderwerp 

is onderdeel van het Pact 7.1. 

De (klimaat)stresstest is uitgevoerd. Die heeft inzicht gegeven in de potentiële 

kwetsbaarheden in de regio Westfriesland. In elke gemeente en bij HHNK heeft vervolgens 

een risicosessie plaats gevonden. In die sessie hebben de deelnemers de aangetroffen 

kwetsbaarheden geprioriteerd op basis van een inschatting van het risico (kans x impact). We 

hebben daarmee de belangrijkste risico’s in beeld. De resultaten van de stresstest en de 

risicosessies vormen samen de scope. Deze kunt u bekijken in een online rapportage, met een 

algemeen deel over de regio en een specifiek deel per gemeente. De link treft u aan in het 

overzicht met bijlagen.  

De volgende stap die in het proces gezet moet worden is het ontwikkelen van mogelijke 

strategieën. Voordat daarmee aan de slag gegaan wordt is het wenselijk de scope bestuurlijk 

vast te stellen. 

 

Besluit:  

1. De resultaten van de stresstest en risicosessies, opgenomen in de rapportage, vast te 

stellen als basis voor de uitwerking van mogelijke adaptatie-strategieën, waarbij de 

beschikbare middelen leidend zijn; 

2. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over de stand van zaken van de 

ruimtelijke (klimaat)adaptatie; 

 

Argumenten:  

1.1 Het vaststellen van de scope is een duidelijke afronding van de stresstest en een helder 

vertrekpunt voor de strategiefase; 

1.2 De rapportage bevat de best beschikbare informatie van dit moment over de 

klimaatrisico’s in de regio Westfriesland; 

1.3 Dit beslismoment is voorzien in het Gezamenlijk Plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie, 

dat  u in maart 2019 vaststelde. 

2.1 Hierdoor krijgt de raad inzicht in de actuele stand van zaken van de ruimtelijke 

(klimaat)adaptatie; 

2.2 Dit informatiemoment aan de raad is voorzien in het Gezamenlijk Plan van aanpak 

Ruimtelijke adaptatie, dat u in maart 2019 vaststelde. 
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Volgnr:  010  Poststuk: 20.0013791 RB 

Omschrijving: Verkeersbesluit Veenhuizerbrug 

 

Inhoud:  

Met het oog op de opwaardering van de vaarroute Rustenburg-Verlaat heeft uw college op 26 

maart 2020 ingestemd met het sluiten van een overeenkomst met het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier en de gemeente Heerhugowaard om de Veenhuizerbrug over te 

dragen aan de gemeente Opmeer. De wens bestaat om de verkeersbrug te vervangen door 

een fietsbrug om de  doorvaarthoogte te vergroten. Dit betekent dat de brug wordt afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer. Om dit te kunnen doen moet een verkeersbesluit worden 

genomen. Het voorlopig verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen, hierop is één zienswijze 

ingekomen. Ook heeft de politie advies gegeven. 

De zienswijze heeft drie argumenten om de brug niet af te sluiten voor autoverkeer: 

1. verkeersveiligheid voor landbouwverkeer op de nieuwe route; 

2. Duurzaamheid, de langere route is minder duurzaam 

3. Economische gevolgen voor de bedrijfsvoering. 

Gesteld wordt dat de genoemde punten niet zijn meegewogen in de besluitvorming.  

Dit is echter wel gedaan. Nadrukkelijk is gelet op de bereikbaarheid van gronden aan beide 

zijden van de Langereis.  Op slechts 250 meter van de huidige brug is middels de ovonde in 

de N241 de bereikbaarheid van deze gronden over en weer gegarandeerd. 

De politie adviseert een schaarhek te plaatsen uit oogpunt van verkeersveiligheid. Gezien de 

wens van de inwoners de brug open te houden voor motoren past een schaarhek hier niet bij. 

Voor motoren is echter een goed alternatief in de nabijheid aanwezig. De verkeersveiligheid 

dient derhalve te prevaleren boven het recreatief gebruik van de brug. 

 

Besluit:  

1. In de ingediende zienswijze vermelde argumenten geen redenen te zien het voorgenomen 

besluit de Veenhuizerbrug af te sluiten voor autoverkeer te heroverwegen, maar wel het 

politieadvies te volgen.  

2. Een verkeersbesluit te nemen, inhoudende afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de 

Veenhuizerbrug door middel van plaatsing van bord C12 en een schaarhek. 

 

Argumenten:  

1.1. De verkeersveiligheid is afgewogen 

1.2. Duurzaamheid wordt niet alleen bepaald door weglengte 

1.3. De economische schade is beperkt  

1.4. Verhoging van de brug mag niet ten koste van de verkeersveiligheid gaan.  

2. Het besluit is een beperking van vrijheid van verkeer als bedoeld in de 

Wegenverkeerswet artikel 2.1 lid d. 
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Volgnr:  011  Poststuk: 20.0015594 PZI 

Omschrijving: Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke regeling 

Westfries Archief 

 

Inhoud:  

Ten behoeve van de vaststelling van de jaarstukken 2019 en begroting 2021 door het 

Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief (WFA) wordt van de 

raad een zienswijze gevraagd. 

 

Besluit:  

De raad voor te stellen om: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 van het WFA en daarbij: 

a. In te stemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2019; 

b. In te stemmen met het toevoegen van het positieve resultaat van € 67.599,- aan de 

bestemmingsreserve. 

 

2. Een positieven zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2021 van het WFA en daarbij: 

a. In te stemmen met het vaststellen van de conceptbegroting 2021; 

b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2025. 

 

Argumenten:  

De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van het WFA zijn beoordeeld aan de hand van de 

nieuwe financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen (FUGR) uit 2019. Het 

beoordelingsformat (toetsingsformulier) is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

1.1 Jaarstukken 2019: 

De accountant heeft inzake de controle van de jaarstukken een positieve verklaring 

afgegeven. 

De algemene reserve per 31-12-2019 bedraagt € 49.000,-. Dat is € 7.324 hoger dan de 

toegestane norm van 2,5% van de exploitatielasten (€ 41.676). 

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 67.599,- positief. Dat is € 32.313 meer dan 

begroot (€ 35.286,-). Dit verschil wordt grotendeels verklaard door: 

a. een vertraging van het project waarbij de website herzien wordt en meer interactief zal 

worden gemaakt (voordeel € 14.826); 

b. een aantal nog niet ingevulde openstaande vacatures gedurende een aantal maanden in 

2019 (voordeel € 23.306,-) 

c. een besparing op de uitgaven voor inventaris / materialen, overige personeelskosten en 

opbergmiddelen (voordeel € 28.423,-) 

d. extra inhuur personeel (nadeel € 28.645,-) 
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In de rekening wordt voorgesteld om het positieve resultaat van € 67.599,- toe te voegen aan 

de bestemmingsreserve. Dat is nodig om twee projecten uit het beleidsplan te kunnen 

uitvoeren zonder de bijdrage van de gemeenten te moeten verhogen. Dit betreft een 

verbouwing van de depots en de digitalisering van de bouwvergunningen. Beiden zijn 

noodzakelijk om ruimte te creëren in de depots die vol beginnen te raken. De gehele 

bestemmingsreserve is daarvoor nodig. 

 

2.1 Begroting 2021: 

De totale lasten worden begroot op € 1.773.484,-. De algemene reserve bedraagt volgens de 

begroting per 1-1-2021 € 48.892,- en de meerjarenraming 2021-2025 is sluitend. 

In het kader van de ombuigingsoperatie van afgelopen jaar heeft de gemeente Opmeer alle 

gemeenschappelijke regelingen gevraagd om mee te werken aan een verlaging van de 

bijdragen van de gemeenten met 5%. Wij hebben gemerkt dat hiervoor onvoldoende 

draagvlak bestaat bij de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen. Daarom is 

deze expliciete taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen niet haalbaar. Wij hebben 

het om te buigen bedrag van deze taakstelling als algemene ombuigingstaakstelling 

opgenomen voor 2021 en verdere jaren. Derhalve stellen wij voor om het ontbreken van een 

korting op de gemeentelijke bijdragen in de begroting 2021 buiten beschouwing te laten bij 

het bepalen van de zienswijze van de gemeente Opmeer. 

 

Volgnr:  012  Poststuk: 20.0016074 ZW 

Omschrijving: Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 WerkSaam Westfriesland 

 

Inhoud:  

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting 

voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de 

deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan 

de GR. Het dagelijks bestuur van de GR  WerkSaam Westfriesland heeft de jaarstukken 2019 

en de begroting 2021 op 17 april toegezonden. Zij stelt de gemeenteraad in de gelegenheid 

een zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de jaarstukken 2019 

en de conceptbegroting 2021 in de vergadering van 9 juli 2020 behandelen. De 

conceptbegroting 2021 volgt op de kadernota 2021 waarop de gemeenteraad op 12 februari 

2020 een negatieve zienswijze heeft afgegeven. 

Besluit:  

De raad voor te stellen om: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 en in te stemmen met het 

vaststellen van de jaarstukken 2019. 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2021 van WerkSaam 

Westfriesland en in te stemmen met het vaststellen van de conceptbegroting 2021. 
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Argumenten:  

1.1. Er zijn geen bezwaren tegen de jaarstukken 2019 en deze bevatten een goedkeurende 

controleverklaring van de accountant.  

2.1. Er is onvoldoende draagvlak bij een meerderheid van de deelnemers voor een verlaging 

van de  deelnemersbijdrage van de gemeenten met 5%. 

 

Volgnr:  013  Poststuk: 20.0015627 ZW 

Omschrijving: Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 Recreatieschap Westfriesland 

 

Inhoud:  

Op 15 april heeft de raad de jaarstukken 2019 en begroting 2021 met een begeleidende 

aanbiedingsbrief van Recreatieschap Westfriesland ontvangen. Deze stukken worden tijdens 

de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2020 vastgesteld. De conceptbegroting 

2021 volgt op de kadernota 2021 waarop uw raad op 12 februari 2020 een negatieve 

zienswijze heeft afgegeven. 

 

Besluit:  

De raad voor te stellen om: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 en daarbij: 

a. In te stemmen met het vaststellen van de jaarstukken 2019; 

b. In te stemmen met het storten van € 2.000,- van het positieve rekeningresultaat in de 

Algemene Reserve 

c. In te stemmen met het overhevelen van € 10.000,- van het positieve rekeningresultaat 

naar 2020 voor advieskosten voor de nieuwe werkschuur. 

 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2021 van het Recreatieschap 

en daarbij: 

a. In te stemmen met het vaststellen van de conceptbegroting 2021; 

b. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024 

 

Argumenten:  

1.1. Er zijn geen bezwaren tegen de jaarstukken 2019. De jaarstukken bevatten een 

goedkeurende controleverklaring van de accountant.  

2.1 Er is onvoldoende draagvlak bij een meerderheid van de deelnemers voor een verlaging 

van de  deelnemersbijdrage van de gemeenten met 5% 
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Volgnr:  014  Poststuk: 20.0016273 ZW 

Omschrijving: Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden 

 

Inhoud:  

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 

regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting 

voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de 

deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan 

de GR. Het dagelijks bestuur van de GR GGD Hollands Noorden heeft de jaarstukken 2019 en 

de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze op deze 

stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 in 

de vergadering van 1 juli 2020 behandelen. De conceptbegroting 2021 volgt op de kadernota 

2021 waarop uw raad op 12 februari 2020 een negatieve zienswijze heeft afgegeven. 

 

Besluit:  

De raad voor te stellen om: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 GGD HN en daarbij: 

a. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat: algemene reserve  

(€ 925.000), de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma (€ 164.000) en de 

bestemmingsreserve Corona (€ 284.000);  

b. Aan de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve Corona wil de gemeenteraad de 

voorwaarden verbinden dat deze alleen bedoeld is voor kosten als gevolg van de Coronacrisis 

die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed en dat een eventueel positief saldo van 

deze reserve op 31 december 2021 terugvloeit naar de gemeenten. 

c. De gemeenteraad verzoekt de GGD om alles in het werk te stellen om vanaf de 

jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te 

ontvangen.  

 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2021 GGD HN en daarbij: 

a. De GGD in overweging te geven een meerjaren investeringsoverzicht en staat van reserves 

en voorzieningen op te nemen in toekomstige begrotingen; 

b. Op te merken dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €180.000,- aan de algemene 

reserve nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve 

versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. De GGD te 

verzoeken dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van 

gemeenten voor het jaar 2021. 
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Argumenten:  

1 De jaarstukken 2019 zijn inhoudelijk akkoord bevonden en voorzien van een goedgekeurde 

accountantsverklaring. 

2.1 De begroting 2021 is inhoudelijk akkoord bevonden en voldoet  aan het toetsingskader 

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). 

2.2 Er is onvoldoende draagvlak bij een meerderheid van de deelnemers voor een verlaging 

van de  deelnemersbijdrage van de gemeenten met 5%. 

 

Volgnr:  016  Poststuk: 20.0016627 ZW 

Omschrijving: Financiële ondersteuning zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo tijdens coronacrisis 

 

Inhoud:  

Door de coronacrisis staan zorgaanbieders voor de grote uitdaging om zorg te blijven verlenen 

aan mensen die dat nodig hebben. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de 

financiële ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de coronacrisis. De landelijke 

steunregelingen voor ondernemers, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten 

behoeve van Werkgelegenheid (NOW), zijn niet bedoeld voor zorgaanbieders. Het is dan ook 

aan gemeenten om zorgaanbieders financieel te ondersteunen. Inmiddels zijn de richtlijnen 

van het Rijk en de VNG grotendeels bekend. De financiële ondersteuning aan zorgaanbieders 

wordt in drie vormen onderscheiden: 

1. Vergoeden van zorg in aangepaste vorm, 

2. Vergoeden van overduidelijke meerkosten, 

3. Vergoeden van omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. 

 

Collegebesluiten Westfriese gemeenten van 7 april 2020 

De colleges van de zeven Westfriese gemeenten hebben in lijn met de afspraken tussen het 

Rijk en de VNG besloten om zorgaanbieders financieel te ondersteunen. De gecontracteerde 

zorgaanbieders zijn van deze intentie op de hoogte gesteld. Daarbij is aangegeven dat de 

steunmaatregelen nog nader moeten worden uitgewerkt, waarbij afgebakend dient te worden 

welke ‘overduidelijke meerkosten’ worden vergoed en hoe ‘omzetverlies’ wordt bepaald. Dit 

hangt ook af van in hoeverre gemeenten hiervoor worden gecompenseerd vanuit het Rijk. 

 

Nadere uitwerking steunmaatregelen 

Bij de uitwerking van de steunmaatregelen is aangesloten bij nadere richtlijnen en 

uitwerkingen vanuit het Rijk en de VNG. Gemeenten worden namelijk vanuit het Rijk 

gecompenseerd voor de meerkosten die aan zorgaanbieders worden vergoed.  

 

De bestuurders in Westfriesland hebben meegegeven om in de nadere uitwerkingen rekening 

te houden met inkomsten voor zorgaanbieders vanuit andere regelingen en eventuele 
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verlagingen van de kosten. Hoewel het van belang is dat zorgaanbieders financieel worden 

ondersteund, is het ook van belang om misbruik van publieke middelen te voorkomen.      

 

Aanbieders merken vooral rond begin mei de financiële gevolgen van de coronacrisis. In deze 

periode wordt de zorg betaald, die geleverd is in maart. Daarbij hebben Rijk en VNG op 16 

april 2020 een richtinggevende uitwerking gepubliceerd (zie bijlage “uitwerking continuïteit 

van financiering Jeugdwet en Wmo”), over de manier waarop gemeenten omzetverlies kunnen 

vergoeden. Dit samen is de aanleiding om de nadere uitwerking voor te leggen aan de 

colleges en bij akkoord, de zorgaanbieders hierover te informeren. 

 

Besluit:  

1. Voor de vergoeding van zorg die door de richtlijnen van het RIVM in aangepaste vorm wordt 

geleverd, de drie (landelijke) scenario's te volgen. Hierbij geldt dat: 

a. Zorg die in aangepaste vorm wordt geleverd, maar binnen de toewijzing past, op reguliere 

wijze kan worden gedeclareerd. Via het regionale Kernteam Corona wordt bijgehouden welke 

zorgvormen hieronder vallen. 

b. Zorg die in aangepaste vorm wordt geleverd en niet binnen de toewijzing past, een nieuwe 

toewijzing moet worden afgegeven. Dit gaat om uitzonderingen. 

c. Zorg die niet wordt geleverd, ook niet kan worden gedeclareerd. Hiervoor is een aparte 

regeling opgesteld, zie ook beslispunt 3.   

2. Overduidelijke meerkosten te vergoeden die zorgaanbieders maken door het volgen van de 

richtlijnen van het RIVM en hierbij: 

a. Alleen meerkosten te vergoeden, waarvoor gemeenten vanuit het Rijk worden 

gecompenseerd. Waarbij deze meerkosten als een vordering op het Rijk worden opgenomen. 

b. De meerkosten van een zorgaanbieder naar rato van de omzet per gemeente af te rekenen. 

3. Omzetverlies bij zorgaanbieders te vergoeden, waarbij de volgende uitgangspunten en 

voorwaarden gelden: 

a. Omzetverlies als gevolg van de coronacrisis wordt geneutraliseerd. 

b. Het omzetverlies wordt bepaald aan de hand van een representatief maandgemiddelde, 

afgezet tegen de gedeclareerde omzet over maart, april en mei 2020; 

c. Na afloop van de coronacrisis en/of dit kalenderjaar vindt de verantwoording plaats. Hierbij 

zijn zorgaanbieders transparant over de gemaakte kosten tijdens de coronacrisis. 

d. Op basis van de verantwoording, vindt achteraf vaststelling van de vergoeding voor 

omzetverlies plaats. Hierbij wordt de betaalde vergoeding verrekend met: 

o Nagekomen declaraties (=omzet) of andere inkomsten; 

o Lagere kosten van zorgaanbieders tijdens de coronacrisis; 

o Eventuele toename van omzet door uitgestelde zorg na afloop van de coronacrisis. 

4. Deze maatregelen in te stellen voor de maanden maart, april en mei en/of zorgperiodes 3, 

4 en 5.  

5. De bestuurlijke trekkers van de inkoop 2020 te mandateren om deze maatregelen telkens 

met aan maand en/of zorgperiode te verlengen, op basis van de afspraken en richtlijnen van 
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het Rijk en de VNG.  

6. Zorgaanbieders hier per bijgevoegde (concept) brief over te informeren. 

7. De bestuurlijke trekkers van de inkoop voor 2020 mandaat te geven voor eventuele 

redactionele aanpassingen in de brief voor zorgaanbieders. 

8. Wethouder Van der Ven (gemeente Hoorn) te mandateren om de brief namens de 

regiogemeenten te ondertekenen. 

 

Argumenten:  

1.1 Hierdoor kunnen zorgaanbieders zoveel mogelijk doorgaan met leveren van zorg die nodig 

is, wordt de continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd en is er eenduidigheid bij 

zorgaanbieders. 

2.1 De coronacrisis kan bij zorgaanbieders leiden tot meerkosten. 

2.2 De gemeente worden door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten. 

2.3 Een eenvoudige en duidelijk proces is nodig om de meerkosten in beeld te brengen. 

3.1 (a/b) De zorgaanbieders worden financieel ondersteund bij omzetverlies en hebben 

duidelijkheid over hoe het omzetverlies wordt bepaald. 

3.2 (c/d) De zorgaanbieders worden gecompenseerd, maar misbruik wordt van publieke 

middelen wordt voorkomen. 

4.1 De verwachting is dat in ieder geval over de maanden maart, april en mei (periode 3, 4 en 

5) financiële ondersteuning aan zorgaanbieders noodzakelijk is. 

5.1 Het is onduidelijk hoe lang de coronacrisis duurt en of een verlenging van de maatregel       

noodzakelijk. 

6.1 Zorgaanbieders dienen op de hoogte gesteld te worden van de inhoud van de maatregelen 

en wat er van zowel de regio gemeenten als vanuit de zorgaanbieder verwacht mag/kan 

worden.  

7.1 De brief wordt op 19 mei met de bestuurlijk trekkers van inkoop 2020 besproken. 

8.1 Het contractmanagent van de contracten Jeugdhulp en Wmo wordt uitgevoerd door 

inkoop- en contractmanagement team van Hoorn. 
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Volgnr:  017  Poststuk: 20.0015296 ZW 

Omschrijving: Stand van zaken Westfries project inburgering 

 

Inhoud:  

De zeven Westfriese gemeenten zijn een gezamenlijk voorbereidingstraject gestart voor de 

nieuwe Wet Inburgering. Deze wet gaat per 1 juli 2021 in. In september 2019 bent u hierover 

geïnformeerd. U bent op de hoogte gesteld van de inhoud van de nieuwe wet en de regionale 

werkwijze om de nieuwe wet vorm te gaan geven. Ook is daarin aangegeven dat er een 

onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd zou worden naar verschillende 

uitvoeringsscenario’s voor de nieuwe wet. RadarAdvies voert dit haalbaarheidsonderzoek uit. 

In het Madivosa van november 2019 zijn verschillende uitvoeringscenario’s gepresenteerd en 

besproken. Vanuit het Madivosa is verzocht aan de projectgroep en RadarAdvies om nog een 

uitvoeringsscenario hieraan toe te voegen en uit te werken. Via dit voorstel wordt u op de 

hoogte gesteld van de huidige stand van zaken en het verdere proces. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegde informatiememo met de stand van zaken Westfries project 

inburgering en deze toe te sturen naar de gemeenteraad; 

2. Voor het op te stellen regionale beleidskader, welke in het 4e kwartaal 2020 voor 

besluitvorming gereed moet zijn, geldt taakstellend dat het budgettaire neutraal dient te zijn 

 

Argumenten:  

1. Hiermee wordt, zoals toegezegd, de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van 

zaken van het Westfriese project inburgering. 

 

Volgnr:  018  Poststuk: 20.0013816 I&G 

Omschrijving: Bestemming jaarresultaat 2019 SSC DeSom en concept Raadsvoorstel SSC 

DeSom Jaarstukken 2019, Voorjaarsrapportage 2020 en Begroting 2021 

 

Inhoud:  

Het bestuur van GR DeSom heeft de jaarstukken 2019 opgeleverd en het batig resultaat 2019 

bestemd. Daar de resultaatbestemming afwijkt van hetgeen daarover is opgenomen in de 

gemeenschappelijke regeling SSC DeSom, is unanieme besluitvorming door de aangesloten 

colleges noodzakelijk. 

Medio april is van G.R. (gemeenschappelijke regeling) SSC DeSom de jaarrekening 2019, 

voorjaarsrapportage 2020 en begroting 2021 ontvangen. De jaarrekening, de voorjaarsnota 

en begroting worden voor een zienswijze aan de Raad in de vergadering van 18 juni 2020 

voorgelegd. Het Raadsvoorstel is als bijlage toegevoegd. 
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Besluit:  

1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2019 van G.R. SSC DeSom; 

2. De gemeenteraad voor te stellen: 

a. Een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2019 van het Shared Service 

Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 555.749,- 

b. Een positieve zienswijze af te geven over de voorjaarsnota 2020 van het Shared Service 

Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 583.053,-  

c. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2021 van het Shared Service Center 

DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 496.700,- onder voorbehoud 

van instemming van de raad met de kadernota 2020. 

 

Argumenten:  

1. De jaarrekening 2019 sluit met een batig resultaat van € 727.000,-.  

Een voorstel tot bestemming wordt gedaan. 

2. Tegen de Jaarstukken 2019, de Voorjaarsrapportage 2020 en begroting 2021 bestaan 

inhoudelijk en financieel geen bedenkingen. 

 


