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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: 20.0018083 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 09-06-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 09-06-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0017508 RO 

Omschrijving: Principeverzoek (2020-0117) inzake 3 ontwikkelingen nabij en op perceel 

Herenweg 48 te Hoogwoud 

 

Inhoud:  

Op 25 maart 2020 heeft een initiatiefnemer een principeverzoek (2020-0117) ingediend voor 

woningbouw op het perceel Herenweg 48 en een naburig perceel ten noorden en ten oosten 

van het perceel Herenweg 48 in Hoogwoud. 

 

De aanvraag valt uiteen in drie onderdelen: 

1.Woningbouw van circa 8 woningen voor jongeren op de locatie ten oosten van het perceel 

Herenweg 48 te Hoogwoud. Men wil hier een CPO voor Hoogwoud realiseren, net zoals in het 

verleden in De Weere heeft plaatsgevonden. Parkeren wordt achter op het perceel gesitueerd. 

De locatie schijnt in de volksmond al de locatie “Oeverwal” te heten; 

2.Op het naburige perceel (tussen Herenweg 54 en 48) wil de initiatiefnemer een 

stolpboerderij oprichten met daarin 4 wooneenheden; 

3. Aanpassen van de boerderij aan de Herenweg 48. Het betreft de verbouw van een pension 

voor ca. 10-20 zelfredzame personen. 

 

Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het perceel achter Herenweg 48 

(locatie Oeverwal); 

2. Geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het perceel tussen perceel 

Herenweg 48 en 54; 

3. Medewerking te verlenen aan een pension voor zelfredzame personen onder eerder gesteld 

voorwaarden (bijzondere woonvorm) of het splitsen van de stolpboerderij in woningen (voor 

bijvoorbeeld jongeren) onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de 

kruimelgevallenregeling Gemeente Opmeer 2019. 
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Kanttekening: wethouder A. Kalthoff onthoudt zich van beraadslaging en stemming om schijn 

van belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

Argumenten:  

1.1. Geen medewerking verlenen aan de beoogde ontwikkeling wegens strijdigheid met de 

regels van het bestemmingsplan (en de stedenbouwkundige uitgangspunten van 

bestemmingsplan Hoogwoud-Oost), eerder ingenomen standpunten, ongewenste 

precedentvorming en hetgeen is opgenomen in de leveringsakte; 

1.2. Geen medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling wegens strijdigheid met de 

regels van het bestemmingsplan en ongewenste precedentvorming; 

1.3. Wel medewerking verlenen aan het splitsen van een stolp in wooneenheden (voor 

jongeren of ouderen) onder de voorwaarden die in het Kruimelgevallenregeling Gemeente 

Opmeer 2019 zijn opgenomen of medewerking verlenen aan een eerder ingediend plan inzake 

een bijzondere woonvorm, conform een eerder ingenomen standpunt  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0017576 RO 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief Lelystad Airport 

 

Inhoud:  

Een van de uitvliegroutes van Lelystad Airport komt over Westfriesland te lopen. Op basis van 

afspraken binnen de Westfriese regio vertegenwoordigt Medemblik de regio in overlegorganen 

rond de ontwikkeling van Lelystad Airport en coördineert gezamenlijke standpuntbepaling. 

Daarnaast  coördineert de gemeente Medemblik de informatievoorziening aan de gemeenten 

en de regio. 

 

Besluit:  

de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

Argumenten:  

De informatie in deze raadsinformatiebrief is door B&W van Medemblik toegezonden aan de 

gemeenteraad van Medemblik. Om er voor te zorgen dat alle gemeenteraden over dezelfde 

informatie beschikken, wordt de informatie via een raadsinformatiebrief ook aan de 

gemeenteraad van Opmeer gezonden. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0017821 RO 

Omschrijving: Jaarrapportage VTH Wabo 2019 

 

Inhoud:  

In deze rapportage wordt verslag gedaan over de resultaten bij het bereiken van de gestelde 

doelen van het ‘Omgevingsbeleidsplan 2015-2019’ en de uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling. De ervaringen worden vervolgens 

meegenomen in het Uitvoeringsprogramma voor het jaar daarop (2021). 

Het gaat hierbij om de uitvoering van taken en instrumenten die we hebben ingezet voor onze 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De focus is gelegd op het werkveld van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, met name bouwen, sloop, asbest, 

brandveiligheid, milieu, monumenten, ruimtelijke ordening).  

De bijlage bevat daarnaast een verslag van de door de Omgevingsdienst NHN verrichtte 

activiteiten in 2019. 

De rapportage maakt deel uit van de (omgevings)beleidscyclus. Via deze beleidscyclus stelt de 

gemeenteraad het beleid voor de komende jaren vast en legt het college verantwoording af 

over de uitvoering van het beleid. De bij deze systematiek behorende stappen zijn gebaseerd 

op de Big Eight. 

Met de rapportage wordt invulling gegeven aan wettelijke plichten om te rapporteren aan de 

gemeenteraad en de provincie Noord-Holland. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de inhoud, resultaten en aandachtspunten van de jaarrapportage VTH 

Wabo 2019; 

2. De jaarrapportage ter kennisname te brengen aan de raad middels een 

raadsinformatiebrief. 

 

Argumenten:  

1.1 In de rapportage worden de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten vergeleken met de 

doelen zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2019; 

1.2 Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan het toezicht en de handhaving, door in te gaan 

op het naleefgedrag van de gecontroleerden; 

1.3 Er wordt inzicht gegeven in hoeverre de doelen genoemd in de geldende beleidsplannen 

zijn bereikt dit jaar. 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 16-06-2020 week 25 

VASTGESTELD 

4 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0017854 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Vragen en antwoorden regionale raadsledenbijeenkomst RES 13 mei 2020 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

De tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie NHN op 13 

mei 2020 gestelde vragen en antwoorden. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 20.0017401 RB 

Omschrijving: Actualisering grondexploitaties 2020 

 

Inhoud:  

De bouwgrondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de werkelijk 

gedane uitgaven, de voortgang van de uitgiftes, renteontwikkelingen, marktontwikkelingen 

etc.. Het resultaat is op einddatum van de grondexploitatie berekend. 

 

Besluit:  

1. De geactualiseerde grondexploitaties Locatie Loos, Heerenweide, De Veken 3, de Veken 3 

uitbreiding en de Veken 4 fase 1 vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren in 

een brief.  

2. De geactualiseerde parameters voor rente, kostenstijging, opbrengststijging en 

exploitatieduur vast te stellen. 

3. De grondprijzen vast te stellen; 

4. Kennis te nemen van de geraamde exploitatieresultaten. 

 

Argumenten:  

1.  het voorstel past in het  beleid zoals beschreven in de paragraaf Grondbeleid van de 

gemeentebegroting.  

2. De te hanteren parameters dienen door het college te worden vastgesteld.  

3. de grondprijzen zijn marktconform 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0017669 FIN 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Accountantsverslag 2019 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Het accountantsverslag 2019 welke de accountant van de gemeente, PSA Accountants, heeft 

opgesteld naar aanleiding van de accountantscontrole 2019.  

Tijdens de leesavond op 24 juni zal de accountant het verslag toelichten aan de Raad. De 

Raad heeft ook de gelegenheid om de accountant vragen te stellen over de bevindingen in het 

accountantsverslag. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 20.0017549 ZW 

Omschrijving: Bestuursopdracht bovenregionaal plan voor specialistische jeugdhulp Noord-

Holland 

 

Inhoud:  

Een herziening van het jeugdhulpaanbod is noodzakelijk om de jeugdhulp te verbeteren en zo 

‘thuis mogelijk’ beschikbaar te maken voor jeugdigen die dat nodig hebben. Deze 

transformatie moet leiden tot kwalitatief, doelmatig, kostenefficiënt en een beschikbaar 

jeugdhulp aanbod, waarbij wordt voldaan aan de opgaven vanuit het landelijke programma 

Zorg voor de Jeugd. Er is specialistische jeugdhulp voor een kleine groep kwetsbare 

jeugdigen. Voor deze kleine groep jeugdigen is bovenregionale samenwerking nodig om de 

benodigde transformatie binnen het zorglandschap te realiseren omdat de schaal waarop deze 

instellingen opereren de regionale schaal overstijgt. Onder het programma Zorg voor Jeugd 

werkt Noord-Holland samen aan een bovenregionaal plan voor specialistische jeugdhulp voor 

deze kwetsbare doelgroep. Het college wordt verzocht in te stemmen met de bestuursopdracht 

om te starten met dit bovenregionale project. 

Besluit:  

1. In te stemmen met het gezamenlijk opzetten en vormgeven van een plan voor de 

specialistische jeugdhulp in Noord-Holland; 

2. De gemeenteraad te informeren door de bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden. 

Argumenten:  

1.1 Om transformatie te realiseren in het Zorglandschap voor specialistische jeugdhulp is 

samenwerking nodig op bovenregionaal niveau van Noord-Holland. 

2.1 Gedurende het proces wordt zorg gedragen voor een goede bestuurlijke aanhaking van 

zowel gemeenten, als zorgaanbieders en onderwijs. Met deze raadsinformatiebrief wordt de 

gemeenteraad geïnformeerd over de inhoud en het proces. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0017553 SBO 

Omschrijving: Raadsvoorstel inzake beantwoorden raadsvragen over kosten personeel en 

organisatie 

 

Inhoud:  

In haar brief van 24 april jl. heeft de fractie van DSV gedetailleerde vragen gesteld over 

kosten personeel en organisatie. 

 

Aangegeven is dat met de bestaande formatie de volgende informatie op 25 juni 2020 wordt 

aangereikt: 

1. Overzicht van de formatie in fte en bedragen uitgesplitst naar de afdelingen over de jaren 

2020, 2019, 2018 en proberen ook 2017. De informatie over 2019 en eerder is gebaseerd op 

de jaarrekening cijfers; 

2. Overzicht van de apparaatskosten over de jaren 2020, 2019, 2018 en proberen 2017. De 

genoemde kosten over 2019 en eerder zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven zoals 

opgenomen in de jaarrekening; 

3. Overzicht van de kosten van inhuur gesplitst naar reden van inhuur over de jaren 2020, 

2019, 2018 en proberen 2017. De informatie over 2019 en eerder is gebaseerd op 

jaarrekening cijfers. Geprobeerd wordt dit te verdelen naar de verschillende afdelingen. 

4. Korte beschrijving van a. de dilemma’s waarvan sprake is om cijfers te vergelijken tussen 

verschillende gemeenten en b. het verschil tussen de genoemde apparaatskosten in het 

rapport van Berenschot en die in onze begroting. 

Indien bovenstaande informatie die op 25 juni 2020 wordt aangereikt onvoldoende is dan zal 

externe inhuur noodzakelijk zijn om de gestelde vragen te beantwoorden. De kosten hiervan 

worden ingeschat op € 18.000, waarvoor geen dekking binnen de huidige begroting aanwezig 

is. 

 

Besluit:  

Indien de genoemde informatie die geleverd wordt op 25 juni 2020 als onvoldoende wordt 

beschouwd de gemeenteraad voor te stellen: 

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 18.000 en deze kosten te dekken uit de algemene 

reserve. 

 

Aantekening: wethouder A. Kalthoff stemt tegen dit voorstel. De beantwoording van de 

gestelde vragen behoort tot de reguliere controle die het management zou moeten kunnen 

uitvoeren. 

 

Argumenten:  

1. Met de huidige ambtelijke capaciteit is het beantwoorden van de gestelde vragen niet 

mogelijk. 
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Volgnr:  010 Poststuk: 20.0018111 FIN 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief gemeentefonds meicirculaire 2020 

 

Inhoud: 

In dit advies wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de meicirculaire 2020 voor de 

begroting van de gemeente Opmeer. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief inzake de financiële gevolgen van de 

meicirculaire 2020 van het gemeentefonds voor de gemeente Opmeer.  

2. De gemeenteraad voorstellen om de financiële gevolgen van de meicirculaire 2020 te 

betrekken bij de opstelling van de begroting 2021. 

3. De gemeenteraad voorstellen om de lasten die samenhangen met de integratie en 

decentralisatie uitkeringen zoals weergegeven in Tabel 1 op te nemen in de begroting 2021 en 

verder.  

4. De gemeenteraad voorstellen om de gevolgen van de meicirculaire 2020 te verwerken in 

een begrotingswijziging 2020. 

 

Argumenten: 

1. De gemeenteraad wordt elk jaar geïnformeerd over de uitkomst van de meicirculaire via 

een informatiebrief zodat zij de uitkomsten kan meewegen bij de behandeling van de 

kadernota. 

2. De mutaties uit de meicirculaire zijn van invloed op de begroting van 2021. 

3. De middelen die de gemeente Opmeer ontvangt voor specifieke onderwerpen zijn nodig om 

die taken uit te oefenen. 

4. De begroting van de inkomsten uit het gemeentefonds wordt geactualiseerd en de middelen 

die de gemeente Opmeer ontvangt voor specifieke onderwerpen zijn nodig om die taken uit te 

oefenen. 

 


