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Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.M. Wiersma-De Faria, R.W. Tesselaar en  

H.P.J.M. ter Veen 

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0019115 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 30-06-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 30-06-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0018617 RB 

Omschrijving: Huurprijsbeleid 

 

Inhoud:  

Sociale verhuurders mogen jaarlijks de netto huurprijzen per 1 juli wijzigen. Het gemeentelijk 

Woningbedrijf heeft de huur gewijzigd op basis van het vastgestelde huurprijsbeleid zoals 

beschreven in het Strategisch Voorraadbeleidsplan en daarmee de huurprijswijziging per 1 juli 

2020 doorgevoerd.  

Naar aanleiding van de aangezegde huurprijswijziging heeft de bewonerscommissie actie 

ondernomen en een petitie gestart tegen de huurverhoging. De petitie is aan de wethouder 

overhandigd. Tevens is er door DSV een motie ingediend, met als doel om aanpassing van het 

beleid te heroverwegen. De motie is in de raadsvergadering van 18 juni 2020 besproken. 

 

Besluit:  

1. Niet over te gaan tot aanpassing van het huurprijsbeleid. 

2. Het huurprijsbeleid voor de huurwoningen van het gemeentelijk woningbedrijf Opmeer, 

zoals is vastgelegd in het Strategisch Voorraadbeleid 2020, uit te voeren: 

a. Verhoging van maximaal 5,1% te hanteren totdat de streefhuur ook 70% van de maximaal 

redelijke huurprijs is bereikt. 

b. De huurprijzen te verlagen totdat de streefhuur van 70% is behaald. 

3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren. 

 

Argumenten:  

1.1 de bedrijfsvoering gaat door ondanks de coronacrisis. 

1.2 de branchevereniging Aedes adviseert ook om de huurverhogingsronde consequent uit te 

voeren 

1.3 doorzetten van de huurverhoging en handhaven van het bestaande beleid is belangrijk 

voor de continuïteit van het gemeentelijk woningbedrijf met betrekking tot de bedrijfsvoering 

en het uitvoeren van onderhoud  

1.4 huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag; deze beweegt mee. 
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2.1 in het huurprijsbeleid sturen we op de streefportefeuille zoals is genoemd in zowel de 

lokale Woonvisie Opmeer als het Strategisch Voorraadbeleidsplan. 

2.2 dit ligt in lijn met de huurverhoging in de regio West-Friesland. 

2.3 differentiatie zorgt dat grote verschillen in huurprijzen tussen identieke woningen op 

termijn gelijk getrokken worden. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0010767 ZW 

Omschrijving: Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD HN na toestemming raad 

 

Inhoud:  

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling GGD Hollands Noorden volgens bijgaand ontwerp. De raad heeft het college hiervoor 

op 18 juni 2020 toestemming verleend. 

 

Besluit:  

In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

volgens bijgaand ontwerp. 

 

Argumenten:  

Op grond van de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid en de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen dient de geldende Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te worden 

gewijzigd. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0018792 ZW 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam d.d.9 juli 2020 

 

Inhoud:  

Op 9 juli 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland. Hierbij worden 

een aantal voorstellen ter besluitvorming door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan het 

Algemeen Bestuur. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de agenda voor het AB WerkSaam d.d. 9 juli 2020 en de bijbehorende    

stukken; 

2. In te stemmen met de agenda, jaarrekening 2019, conceptbegroting 2021 en voorjaarnota 

2020. 

 

Argumenten:  

1. Bij een gemeenschappelijke regeling is sprake van verlengd lokaal bestuur en de (belangen 

van de) deelnemende gemeenten worden via hun wethouders vertegenwoordigd in het 

Algemeen Bestuur. 

2. Hiermee kan het Algemeen Bestuur de agenda, de jaarrekening 2019, concept begroting 

2021 en de voorjaarsnota 2020 vaststellen.  
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0018906 ZW 

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

 

Inhoud:  

Op woensdag 8 juli 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. 

 

Besluit:  

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

2020 en met betrekking tot de volgende punten: 

2. In te stemmen met de vaststelling van de agenda 

3. In te stemmen met de verslagen van de AB vergaderingen van 8 april en 13 mei 2020. 

4. Ter kennisgeving aannemen: mededelingen en ingekomen stukken 

5. In te stemmen met de vaststelling van de jaarstukken 2019  

6. In te stemmen met de vaststelling van de begroting 2021 

7.In te stemmen met het voorstel om de horecapachters, die panden van het Recreatieschap 

huren, een reductie te geven van 50% op de huur/pacht over de 2 ½ maand dat men gesloten 

was (16 maart t/m 31 mei). 

8. Ter kennisgeving aannemen: Rondvraag 

 

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:  007  Poststuk: 20.0019117 SECR 

Omschrijving: Portefeuilleverdeling 2020-2022 

Inhoud:  

Met de benoeming van nieuwe wethouders voor het restant van de bestuurlijke periode tot de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022, zijn ook de bestuurlijke portefeuilles nader verdeeld. 

Besluit:  

In te stemmen met de navolgende bestuurlijke portefeuilleverdeling: 
 
Burgemeester G.J.A.M. Nijpels 

 Openbare Orde en Veiligheid 

 Handhaving 

 Arbeidsmigranten  

 Bestuur / Beleidscoördinatie / Pact WF 7.1 

 Integriteitsbeleid 

 Personeel en Organisatie 

 Recreatie en toerisme 

 Voorlichting en communicatie 

 ICT – Data 
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Plaatsvervanger: 

1e loco burgemeester R.M. Wiersma-De Faria 
2e loco burgemeester R.W. Tesselaar 
3e loco burgemeester H.P.J.M. ter Veen 
 
Wethouder R.M. Wiersma-De Faria 

 Maatschappelijke ondersteuning 

 Jeugdzorg 

 Ouderenbeleid 

 Gezondheidsbeleid 

 Integraal preventief welzijnsbeleid 

 Volkshuisvesting en woningbedrijf 

 Cultuur  

 Project Agrarisch ondernemen 

 Project Energietransitie 

 Project Klimaat adaptatie 

 Project Burgerparticipatie 

Plaatsvervanger: R.W. Tesselaar 
 
 
Wethouder R.W. Tesselaar 

 Werk, inkomen en participatie 

 Inclusie 

 Scholing en vorming 

 Passend onderwijs   

 Milieu 

 Afvalverwerking 

 Riolering 

 Verkeer en vervoer 

 Dienstverlening 

 Project IKC 

 Project herontwikkeling locatie vrijkomende schoolterreinen 

Plaatsvervanger: R.M. Wiersma-De Faria 
 

Wethouder H.P.J.M. ter Veen 

 Begroting en jaarrekening 

 Inkoop en aanbesteden 

 Ruimtelijke Ordening 

 Economische ontwikkeling 

 Beheer openbare ruimte 

 Grondexploitatie & grondbeleid 

 Sport 

 Monumentenzorg  

 Project Invoering omgevingswet 

 Project Toekomstvisie Opmeer 

Plaatsvervanger: burgemeester G.J.A.M. Nijpels 
 
Vertegenwoordiging bij de exploitatieovereenkomst Heerenweide tussen de gemeente en 
diverse projectontwikkelaars; CV Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij De Veken 3; CV 
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Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij De Veken 4: 

Wethouder H.P.J.M. ter Veen 
Wethouder R.W. Tesselaar 

 

Argumenten:  

Evenwichtige verdeling van de bestuurlijke portefeuilles. 

 

Secretaris-aantekening  SECR 

IKC 

 

Naar aanleiding van de gecombineerde commissievergadering op 1 juli jl. over het 

raadsvoorstel IKC is een aangepast raadsvoorstel inzake IKC Hoogwoud aangereikt. Verder 

wordt de ontwikkeling IKC in Spanbroek / Opmeer besproken. 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel met de toevoeging dat in het voorstel wordt 

opgenomen dat het college niet kiest voor een mediation-traject en dat in oktober 

2020 een nader raadsvoorstel wordt aangeboden om een keuze te maken tussen de 

twee overgebleven locaties: 1. de Bonifatius en 2. De Akker/’t Ruimteschip; 

2. Bij dit raadsvoorstel in oktober 2020 geldt het uitgangspunt het IKC-concept 3.0 zoals 

dat herbevestigd is in het raadsbesluit van 11 juli 2019; 

3. De schoolbesturen uiterlijk woensdag 8 juli 2020 geïnformeerd worden over het 

raadsvoorstel zoals dat wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 juli 2020. 

 

 


