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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: 20.0017017 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 19-05-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 19-05-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0016661 RO 

Omschrijving: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

 

Inhoud:  

Met de recente wijziging op de GR-CAW is de beleids- en verordende bevoegdheid overgegaan 

van het CAW naar de gemeente. De gemeenteraad heeft eveneens recentelijk de 

afvalstoffenverordening vastgesteld. De verordening heeft zijn grondslag in artikel 10.23 van 

de Wet Milieubeheer en geeft het college de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor de 

inzameling van het huishoudelijk afval. Het uitvoeringsbesluit betreft een uitwerking van deze 

nadere regels. 

Eveneens is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC 

van kracht geworden. I.v.m. de gekozen inbestedingsprocedure, is vanuit de 

aanbestedingswet een alleenrecht nodig voor de inzameldienst. Afgesproken is dit alleenrecht 

te vestigen binnen zes maanden na ingang van de DVO. Voorliggend uitvoeringsbesluit 

voorziet in de nadere regels en het vestigen van het alleenrecht. Het besluit is van vorm 

veranderd, maar bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het voormalige 

regionale uitvoeringsbesluit 

Evenals de afvalstoffenverordening is het uitvoeringsbesluit met de regiogemeenten en HVC 

afgestemd. 

 

Besluit:  

• het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 vast te stellen; 

• het alleenrecht met HVC als inzamelende instantie voor huishoudelijk afvalstoffen te 

vestigen. 

Argumenten:  

1. Met het uitvoeringsbesluit wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid om nadere regels te 

stellen aan de inzameling van huishoudelijk afval binnen het grondgebied van Opmeer. 

2. Met het uitvoeringsbesluit wordt het alleenrecht aan HVC gevestigd.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0016537 RO 

Omschrijving: Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht 2020 

 

Inhoud:  

Om te voldoen aan het Besluit omgevingsrecht is het Uitvoeringsprogramma 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2020 samengesteld. Met het 

uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven aan de Beleidsvisie Fysieke leefomgeving 

2020-2023. 

In het programma worden de activiteiten en instrumenten genoemd, die in 2020 worden 

ingezet bij met name de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH), op de 

volgende beleidsonderwerpen:  

• Bouwen en slopen, 

• Monumenten, 

• Milieu, 

• Aanleg, kap, reclame, inritten, 

• Evenementen, 

• Bodem en bouwstoffen, 

• Natuurbescherming, 

• Ruimtelijke ordening. 

 

We houden rekening met de doelen en de prioriteiten uit de Beleidsvisie Fysieke leefomgeving  

2020 -2023 en de strategieën uit “Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht”.  

Aan het programma zijn bijlagen toegevoegd. Daarvan geven de werkprogramma’s van resp. 

de Omgevingsdienst NHN en de Veiligheidsregio NHN een goed beeld van de werkzaamheden 

die zij voor de gemeente Opmeer zullen uitvoeren. 

 

Besluit:  

1. Het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

2020 (inclusief het werkprogramma van de Omgevingsdienst NHN en het werkprogramma van 

de Veiligheidsregio NHN) vast te stellen.  

2. De gemeenteraad met een raadsbrief te informeren over het uitvoeringsprogramma. 

 

Argumenten:  

1. Met dit uitvoeringsprogramma wordt voldaan aan het Besluit omgevingsrecht en de 

Kwaliteitscriteria 2.2. van het Programma Uitvoering met Ambitie. Verder wordt met het 

programma invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van de Wet ruimtelijke ordening, 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0017005 RO 

Omschrijving: Nota van Uitgangspunten bedrijventerrein De Veken 4 

 

Inhoud:  

Op 17 september 2019 is er een informatienotitie (corsanummer 19.0011327) aan uw 

voorgelegd inzake de Nota van Uitgangspunten (afgekort NvU) voor het bedrijventerrein 

Veken 4, met daarin het proces dat moet worden doorlopen alvorens de NvU voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

Dit proces is inmiddels afgerond en daarnaast zijn ook nog de Omgevingsdienst Noord-

Holland-Noord, De GGD, De veiligheidsregio en de Provincie Noord-Holland geraadpleegd. De 

uitkomsten zijn verwoord in bijgevoegde NvU en het daarbij behorende bijlagenboek. 

 

Conform het eerder procesvoorstel zal de NvU worden vastgesteld door de gemeenteraad en 

kan het proces voor het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in gang 

worden gezet. Zodat het bestemmingsplan deze zomer in voorontwerp ter inzage kan worden 

gelegd en een begin kan worden gemaakt met de benodigde bestemmingsplanprocedure. 

 

Besluit:  

1. Conform het eerder procesvoorstel in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten 

bedrijventerrein Veken 4; 

2. De bijgevoegde Nota van Uitgangspunten en de daarbij behorende bijlagenboek ter 

vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

3. Dat in het verdere traject wordt bezien of eventueel aan de hand van de inzet van  

planologische flexibiliteitsinstrumenten (wijzigingsbevoegdheid, specifieke aanduiding of 

anderszins) de mogelijkheid tot vestiging van een hotelfunctie op een zichtlocatie kan worden    

opengesteld. 

 

Argumenten:  

Het proces van de tot standkoming van de Nota Van Uitkomsten voor het bedrijventerrein 

Veken 4, dat op 17 september 2019 in het college is behandeld is inmiddels doorlopen. De op- 

en aanmerkingen die tijdens het proces zijn gemaakt zijn in de definitieve Nota van 

Uitgangspunten verwerkt. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0016688 RB 

Omschrijving: Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad 

 

Inhoud:  

Op 28 mei 2020 vergaderen de portefeuillehouders van het Provinciaal Verkeer en Vervoer 

Beraad. (PVVB). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de 

genoemde beleidsvelden behandeld. Dit advies is opgesteld op basis van het gehouden 

ambtelijk vooroverleg. De agenda was nog niet bekend. De volgorde en inhoud van de agenda 

kunnen hierdoor afwijken. 

 

Besluit:  

1. Overeenkomstig de aangegeven adviezen een standpunt in te nemen over de verschillende 

deelonderwerpen. 

2. Agendapunt 2: Mededelingen: Kennis nemen van de mededelingen. 

3. Agendapunt 3: Mobiliteitsvisie Holland boven Amsterdam: Kennis nemen van de voortgang 

van het proces. 

4. Agendapunt 4: Doorfietsroute Heerhugowaard–Uitgeest: Kennis nemen van de voortgang 

van het proces. 

5. Agendapunt 5: Regionale mobiliteitsplan (RMP) : Kennis nemen van de voortgang van het 

proces. 

6. Agendapunt 6: Strategisch Plan Verkeersveiligheid (risicoanalyse 2020) : Kennis nemen van 

de voortgang van het proces. 

7. Agendapunt 7: Nieuwe opzet PVVB: een voorstel over de gemeentelijke bijdrage aan 

herinrichting van kruispunten in Provinciale wegen aankondigen. 

 

Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies 

over het in te nemen standpunt onderbouwd. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0016423 ZW 

Omschrijving: Evaluatie JeugdzorgPlus en aanwijzing locatie Midgaard 

 

Inhoud:  

De achttien Noord Holland Noord gemeenten zijn op 4 februari 2019 een contract aangegaan 

met Horizon voor de uitvoering van de JeugdzorgPlus. Gemeenteraden hebben de toezegging 

gekregen dat zij twee keer per jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken van de 

JeugdzorgPlus in Antonius. In verband met de lage instroom, was er onvoldoende data om een 

zinvolle factsheet op te leveren. Op basis van een volledig jaar (4 februari 2019- 3 februari 

2020) is bijgevoegde evaluatie voor de colleges en gemeenteraden opgesteld. In de evaluatie 

wordt ook de stand van zaken met betrekking tot de beoogde inkoop en 

transformatiedoelstellingen weergegeven. 

 

Daarnaast heeft de Inspectiedienst van Gezondheidszorg en Jeugd onvoldoendes 

geconstateerd ten aanzien van veiligheid en personeel op de locatie Midgaard, onderdeel van 

Horizon. Als gevolg daarvan heeft de Inspectie Horizon officieel een aanwijzing opgelegd. 

Horizon heeft als reactie daarop een brief gestuurd vanuit de wens om volledige openheid van 

zaken te geven. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de voorliggende evaluatie één jaar JeugdzorgPlus in Antonius, februari 

2019-februari 2020;  

2. De evaluatie in de week van 26 mei – 31 mei 2020 ter informatie door te sturen naar de 

gemeenteraad zodat alle raden gelijktijdig worden geïnformeerd;  

3. Kennis te nemen van de brief van Horizon, d.d. 14 april 2020. 

 

Argumenten:  

Er is toegezegd aan de raden dat zij periodiek geïnformeerd worden over Jeugdzorgplus. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0016847 ZW 

Omschrijving: Op weg naar een efficiëntere subsidieverlening 

 

Inhoud:  

Opmeer heeft een subsidieverordening (door de raad vastgesteld) en algemene en specifieke 

beleidsregels (door het college vastgesteld). Meerjarige subsidies worden voor 4 jaar 

verstrekt, daarnaast hebben de specifieke beleidsregels ook betrekking op incidentele 

aanvragen. De beleidsregels kunnen zo nodig jaarlijks vastgesteld worden om zo aan te 

sluiten op het beleid.  

 

In de verordening staan de uitgangspunten en het subsidieproces beschreven. De uitvoering 

moet hierop aansluiten. Op dit moment kost de subsidieverstrekking veel tijd bij het verlenen 

en bij de vaststelling, omdat alle subsidies achteraf vastgesteld worden. Dit in tegenstelling tot 

veel andere gemeenten waar een drempelbedrag is ingesteld, waaronder subsidies direct 

vastgesteld worden bij de verlening. 

 

Besluit:  

1. Alle meerjarige- en incidentele subsidieverleningen tot € 5.000 op het moment van 

verlenen direct vast te stellen; 

2. Hiertoe de Algemene regels Algemene Subsidieverordening Opmeer 2019 aan te passen. 

 

Argumenten:  

1.1 Vaststellen subsidie voor kleine bedragen kost veel tijd. 

1.2  Beleidsmedewerkers zijn gemandateerd tot € 5.000. 

2.1  Beleid over vaststellen van subsidie staat opgenomen in de beleidsregels. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 20.0016946 ZW 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief over de Transformatie Jeugdhulpregio Westfriesland 

 

Inhoud:  

Om de transformatie in de jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, hebben de Ministeries 

van VWS, JenV, de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) gezamenlijk 

met gemeenten, instellingen en cliëntenvertegenwoordiging een actieprogramma opgezet, 

'Actieprogramma Zorg voor de Jeugd'. Hierin zijn zes actielijnen omschreven die moeten 

bijdragen aan het merkbaar en meetbaar beter maken van de jeugdhulp, jeugdbescherming 

en jeugdreclassering.  

Om de inzet op deze actielijnen een extra impuls te geven hebben gemeenten en het Rijk 

samen een Transformatiefonds opgericht. In nauwe samenwerking met de Westfriese 

gemeenten is een Transformatieplan opgesteld, welke op 2 april 2020 in het Madivosa is 

vastgesteld. Door middel van bijgaande raadsbrief wordt de gemeenteraad van Opmeer op de 

hoogte gesteld van de keuzes en voortgang van het Transformatieplan. 

 

Besluit:  

De raadsbrief aan te bieden aan de raad om hen te informeren over de voortgang van de 

transformatie jeugdhulp in de jeugdhulpregio WestFriesland. 

 

Argumenten:  

Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad van Opmeer geïnformeerd over de door de 

gemeenten gewenste initiatieven en projecten, aangevuld met projecten resultaat gestuurd 

werken die uit het Transformatiefonds Jeugdhulp in 2019 bekostigd zijn en waarvoor in 2020 

een vervolgfinanciering gevraagd is. 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 26-05-2020 week 22 

VASTGESTELD 

8 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 20.0016382 ZW 

Omschrijving: Jaarrapportage 2019 en begroting 2021 Veilig Thuis Noord-Holland Noord 

 

Inhoud:  

Op basis van de Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis Noord-Holland Noord (verder te 

noemen VT) biedt de GGD de gemeenten de Jaarrapportage 2019 en de begroting 2021 aan. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2019 Veilig Thuis Noord-Holland Noord waarin de 

werkelijke kosten voor Veilig Thuis zijn uitgekomen op 9.308.536 euro; 

2. De kosten van het onderzoek naar de governance en borging van Veilig Thuis à 650 euro 

voor Opmeer te dekken binnen de huidige budgetten voor Veilig Thuis 2020, te weten 

667015/438062 ‘Bijdrage Veilig Thuis’; 

3. In te stemmen met de Begroting 2021 Veilig Thuis Noord-Holland Noord en in de begroting 

2021 voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord een bedrag op te nemen van € 145.933 ten laste 

van 667015/438062 ‘Bijdrage Veilig Thuis’ en vooralsnog geen rekening te houden met de 

DUVO uitkering, e.e.a. onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentelijke begroting 

2021; 

4. Er mee in te stemmen dat de Stuurgroep met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 

tertiaal de bijdrage voor de gemeenten bepaalt; 

5. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief te informeren en de jaarstukken 2019 toe te 

sturen. 

 

Argumenten:  

De jaarstukken 2019 en de begroting 2021 zijn inhoudelijk akkoord bevonden. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0016967 JZ 

Omschrijving: Vergadering portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken op 3 juni 

2020 

 

Inhoud:  

Op 3 juni a.s. vergaderen de portefeuillehouders Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). Tijdens 

dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden 

behandeld. 

 

Besluit:  

1.1 Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 3 juni 2020; 

1.4 Zonder opmerkingen in te stemmen met het conceptverslag en de openbare afsprakenlijst 

van 15 april 2020. 
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Argumenten:  

Hieronder worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt, waar nodig, een advies 

gegeven over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer. 

 

Volgnr:  011  Poststuk: 20.0016884 ZW 

Omschrijving: Beantwoording technische vragen 'Voorstel tot bouwen van twee IKC's in 

Opmeer' 

 

Inhoud:  

In maart 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de 

gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer/Spanbroek te 

bouwen op de locatie van voetbalvereniging HOSV. Dit voorstel, inclusief het benodigde 

budget en dekking voor beide IKC’s (Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek), is begin april naar de 

gemeenteraad gestuurd. Vier politieke partijen hebben naar aanleiding van dit voorstel 

schriftelijke vragen ingediend. 

 

Daarnaast is er addendum gemaakt met een aanvulling op het kostenoverzicht dat is 

opgenomen in de notitie ‘Integrale Kindcentra in de gemeente Opmeer’. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen overeenkomstig 

opgestelde memo en deze aan de raad te verzenden. 

2. In te stemmen met de aanvulling ‘Kostenoverzicht notitie Integrale Kindcentra in de 

gemeente Opmeer’ en deze aan de raad te verzenden. 

3. De aanbiedingsbrief (na ondertekening) aan de raad te verzenden. 

 

Argumenten:  

1.1 Er wordt voldaan aan de bepalingen van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad 

Opmeer. 

3.1 Op deze wijze is de raad volledig geïnformeerd. 

 

Secretaris-aantekening  SECR 

De stichting ‘Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek’ heeft een bijdrage gevraagd voor het 

aanbrengen van vaste trappen in de toren van de Hervormde Kerk te Spanbroek. De stichting 

vraagt nu een voorschot. Binnen het mandaat van het college wordt een voorschot verleend 

van € 3.700. 

 


