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Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P Beemster 

Secretaris: G.M. Klaver 

Afwezig: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0018424 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 16-06-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 16-06-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0018112 SECR 

Omschrijving: Algemene ledenvergadering VNG juni 2020 

 

Inhoud:  

In verband met de coronacrisis is de ALV van juni 2020 voorlopig uitgesteld tot medio 

september 2020. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering 

daarvan is besloten om een ledenraadpleging te houden. 

 

Besluit:  

1. in te stemmen met de door de adviescommissie Governance voorgedragen kandidaten voor 

de 28 vacatures in het VNG bestuur en commissies. 

2. het Financieel Jaarverslag 2019 vast te stellen en het VNG bestuur decharge te verlenen 

3. Te kiezen voor het geamendeerde voorstel contributie 2021 

4. in te stemmen met de Kadernota GGU, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met 

activiteiten handhaving en naleving. 

5. in te stemmen met de resolutie “Norm voor Opdrachtgeverschap”. 

6. instemmen het voorstel “CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt”. 

 

Argumenten:  

Met uitzondering van voorstel verhoging contributie wordt ingestemd met de overwegingen 

van het VNG-bestuur.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0018358 SBO 

Omschrijving: Brief aan Ministerie BZK oproep verbetering financiële positie 

plattelandsgemeenten 

 

Inhoud:  

De financiële positie van de plattelandsgemeenten verslechterd. Zo ook de financiële positie 

van de gemeente Opmeer.  

De gemeente Opmeer ondersteunt de gedachte van de P10 gemeenten om samen op te 

trekken en de minister van BZK een brief te sturen om deze fianciële positie te versterken. 

Middels bijgaande brief ondersteunt de gemeente Opmeer de actie om bij de herverdeling van 

het gemeentefonds meer aandacht te hebben voor de financiële positie van de 

plattelandsgemeenten. 

 

Besluit:  

Akkoord met verzending brief aan ministerie van BZK 

 

Argumenten:  

Samen met oa 50 plattelandsgemeenten kan de gemeente Opmeer meer bereiken om de 

eigen financiële positie te versterken. Daarom deze lobby- brief. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0018241 ZW 

Omschrijving: Opmeer Actief beëindigen 

 

Inhoud:  

Sinds 2009 is in de gemeente het ‘Opmeer actief’-beleid gestart. Doelstelling is signalering, 

stimulering, ondersteuning en ontwikkeling. Dit is primair gericht op de lokale 

vrijwilligersorganisaties die in gemeente Opmeer actief zijn. Tevens kan een subsidie 

aangevraagd worden voor diverse activiteiten. Hiervoor is budget beschikbaar in de begroting 

(onder de naam Lokaal actief). Naast een mogelijkheid om laagdrempelig subsidie aan te 

vragen is er een website en facebook pagina. In de praktijk blijkt dat de doelstellingen niet 

gehaald worden. De website en facebook pagina worden eenzijdig gevuld door de gemeente. 

De bagagebank, vacaturebank en deskundigheidsbevordering zijn niet tot stand gekomen. 

Verenigingsondersteuning wordt al gedaan door de opbouwwerkers. Resteert de mogelijkheid 

om een incidentele subsidie aan te vragen, wat al mogelijk is binnen het reguliere 

subsidiebeleid. Vanuit verschillende specialisten (opbouwwerk, communicatie, sociaal domein) 

is bepleit om te stoppen met Opmeer Actief omdat de doelen niet behaald worden en de 

communicatie niet aansluit op die van de gemeentelijke organisatie. 
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Besluit:  

1. Het beleid Opmeer Actief (inclusief website en facebookpagina) te beëindigen; 

 

Argumenten:  

1.1 Doelen Opmeer Actief niet behaald 

1.2 Communicatie Opmeer actief sluit niet aan bij gemeentebeleid. 

2.1 Dorps- en gemeenschapsraden zijn laagdrempelig. 

2.2 Dorpsbudgetten sluiten aan bij de lokale praktijk. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0018222 ZW 

Omschrijving: Lokaal Sportakkoord Opmeer 

Inhoud:  

Het lokaal sportakkoord is door sport- en beweegorganisaties, het bedrijfsleven, het onderwijs 

en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente Opmeer opgesteld, onder leiding van 

sportformateur Dick Bennis. Het is het resultaat van een interactief proces in de periode 

januari tot en met juni 2020.   

Het Sportakkoord is een middel om sport en bewegen en maatschappelijke verbinding in de 

gemeente Opmeer te stimuleren. Met dit Lokale Sportakkoord Opmeer wordt aanspraak 

gemaakt op de door de landelijke overheid beschikbaar gestelde uitvoeringssubsidie voor 

projecten, die in het kader van dit Sportakkoord ontwikkeld is. Het uitvoeringsbudget van € 

10.000 per jaar kan jaarlijks aangevraagd worden en gedurende drie jaar hiervoor ingezet 

worden. 

Dit sportakkoord is tot stand gekomen in een periode waarin Nederland grotendeels beheerst 

werd door de Corona-crisis. Het proces om tot een sportakkoord te komen is hierdoor 

beïnvloed. Met name omdat persoonlijk contact in de vorm van daadwerkelijk ontmoeten na 

maart, na de gezamenlijke aftrapsessie Sportakkoord, nauwelijks mogelijk was. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van het Lokaal Sportakkoord Opmeer en deze beschikbaar te stellen aan 

de Vereniging Sport en Gemeenten; 

2. In 2020 deel te nemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden. 

Argumenten:  

1.1 Het Lokaal Sportakkoord Opmeer is door een brede groep van sport- en 

beweegorganisaties, het bedrijfsleven, het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties 

in de gemeente Opmeer opgesteld.  

1.2 Lokaal Sportakkoord Opmeer sluit goed aan op lokaal beleid.  

2.1 Aanvraag uitvoeringsbudget is verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0014556 ZW 

Omschrijving: Subsidie Wijksteunpunt de Schakel (bijgesteld) 

Inhoud:  

Wijksteunpunt de Schakel, heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2020 van € 39.800. 

Hiervan is € 12.000 voor onderhoud inventaris en € 27.800 voor de loonkosten beheerder. 

Eerder heeft u besloten de aanvraag aan te houden (onderdeel van het collegebesluit 7 januari 

2020, verlening meerjarige subsidies). Geadviseerd wordt om voor 2020 een incidentele 

subsidie te verstrekken.  

Ambtelijk werd gedacht aan een incidentele subsidie van € 10.000 tot en met augustus. 

Gebleken is dat het college een voorkeur heeft voor een oplossing van langere duur en de 

kosten anders wil dekken. Dit heeft in overleg met de portefeuillehouder geleid tot 

onderstaand advies. 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen: 

Omring, voor Wijksteunpunt de Schakel een incidentele subsidie te verlenen van € 27.800 

voor de loonkosten beheerder en deze te dekken van het budget ‘raadsprogramma 2018-

2022’ (692270); 

2. De aanvraag voor het onderdeel ‘onderhoud inventaris’ af te wijzen. 

Argumenten:  

1.1 In het collegeprogramma staat opgenomen dat wijksteunpunten een belangrijke functie 

hebben. 

1.2 Onderhoud inventaris is verantwoordelijkheid van organisatie. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0018031 FIN 

Omschrijving: Extern onderzoek naar reserves 

Inhoud:  

De gemeenteraad heeft de wens om door middel van een extern onderzoek een aantal 

bestemmingsreserves door te laten lichten. Hierdoor kan er inzicht verkregen worden bij welke 

reserves er financiële ruimte aanwezig is. 

Besluit:  

• De raad voor te stellen om een budget van € 20.000 beschikbaar te stellen voor extern 

onderzoek naar diverse bestemmingsreserves 

• Akkoord te gaan met opdracht geven aan Deloitte voor onderzoek naar reserves 

Argumenten:  

Periodieke actualisatie van de omvang van de reserves zodat de raad inzicht heeft hoeveel 

middelen er werkelijk benodigd zijn voor de reserves 

Inzicht te verkrijgen omtrent de eventuele ruimte die in de reserves gecreëerd kan worden 

De inzet of vrijval van reserves geeft mogelijkheden om bepaalde andere beleidsdoelen te 

realiseren 

 


