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

H.P.J.M. ter Veen 

Locosecretaris: R. Luiks 

Afwezig: M.A.S. Winder 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0019881 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 14-07-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 14-07-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0019288 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Verleende bouwvergunningen 2de kwartaal 2020 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Verleende omgevingsvergunningen 2de kwartaal 2020 gemeente Opmeer. 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0019457 I&G 

Omschrijving: Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023 

 

Inhoud:  

Er dient een nieuw Strategische informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023 toegepast te worden. 

Vanaf 01 januari 2020 treedt er een nieuwe normering op het gebied van informatiebeveiliging 

(genaamd BIO; Basis Informatiebeveiliging voor Overheden) deze vervangt de oude 

normering (genaamd BIG; Basis Informatiebeveiliging voor Gemeenten) 

 

Besluit:  

Goedkeuring nieuw informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023. 

 

Argumenten:  

Per 01-01-2020 is de nieuwe normering (BIO) ingetreden rondom informatiebeveiliging, deze 

vervangt de oude normering (BIG). 

-BIO staat voor Basis Informatiebeveiliging voor Overheden. 

-BIG stond voor Basis Informatiebeveiliging voor Gemeenten. 
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De nieuwe normering geeft een beter control op informatiebeveiliging door de toepassing van 

de benoemde onderwerpen: 

-PDCA (Plan Do Check & Act) geen statische informatiebeveiliging maar dynamische invulling, 

inspelen op wijzigingen; 

-ISMS (Informatie Security Management Systeem) bibliotheek waarbinnen de normering 

geëind op organisatie, gemanaged kan worden; 

-Risicomanagement (Kunnen managen op wijzigingen, maatregelen nemen en monitoren); 

-In Control (Door vastlegging in juiste tooling kan je de statussen, wijzigingen en de te nemen 

maatregelen managen en daarvanuit rapporteren naar MT en B&W); 

-Verantwoording (er komt meer verantwoording te liggen bij lijnmanagement voor de risico's 

op processen en faciliterende middelen-ICT) 

 

Voor de uitvoering van de implementatie BIO zal er nog een projectplan en planning worden 

gemaakt, maar binnen de KOM-samenwerking zullen de gemeente(n) Medemblik en 

Koggenland het voortouw nemen, zodat de gemeente Opmeer hier het profijt van heeft en 

gebruik kan maken van de kostenreductie. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0018979 JZ 

Omschrijving: Verzoek instemming verkoop drie groenstroken bedrijventerrein De Veken. 

 

Inhoud:  

Het bedrijventerrein ‘De Veken’ wordt geëxploiteerd door de Ontwikkelings- en 

exploitatiemaatschappij De Veken 3 C.V. Het beheer is in handen van de besloten 

vennootschap De Veken B.V. Op grond van de statuten van De Veken 3 C.V. is voor de 

verkoop van gronden de toestemming nodig van de vennoten (Scholtens Projecten B.V. en de 

gemeente Opmeer). De Veken B.V. vraagt toestemming voor de verkoop van drie 

groenstroken op de kavels 18/19, 597 en 601. 

 

Besluit:  

1. Op grond van de statuten van De Veken 3 C.V. in te stemmen met de verkoop van de drie 

groenstroken. 

 

Argumenten:  

1.1. De te verkopen groenstroken passen binnen het vastgestelde uitgiftebeleid. 

1.2. De beoogde vestiging is inpasbaar in het geldende bestemmingsplan en de Wet  

Milieubeheer.  

1.3 Scholtens Projecten B.V. heeft als vennoot ingestemd met de verkoop van de drie 

groenstroken. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0019390 JZ 

Omschrijving: Levering kavels bouwterrein t.b.v. de realisatie van 31 koopwoningen in 

woningbouwplan Heerenweide fase 3A 

 

Inhoud:  

Voor de projectmatige invulling van Heerenweide hebben de gemeente Opmeer en V.O.F. 

Ontwikkelingscombinatie USP-KLOK op 20 december 2011 een anterieure 

exploitatieovereenkomst gesloten. Inmiddels is de verkoopprocedure gestart voor fase 3A, 

bestaande uit 31 projectmatig te bouwen koopwoningen. De levering daarvan zal in het laatste 

halfjaar van 2020 gaan plaatsvinden. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de levering van de 31 kavels. 

 

Argumenten:  

1.1. Verkoop en levering van de kavels is een bevoegdheid van het college. 

1.2. De levering van de kavels is geregeld in de met de V.O.F. Ontwikkelingscombinatie USP-

KLOK gesloten exploitatieovereenkomst en maakt uitvoering van het bouwplan, bestaande uit 

deze 31 koopwoningen, mogelijk. 

 
 

Volgnr: 006  Poststuk: 20.0019937 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud: 

Voortgang concept RES NHN, route naar RES 1.0 

 

Besluit: 

Kennisnemen van  

de voortgang van de concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord (NHN), 

route naar RES 1.0. Met deze raadsinformatiebrief wordt een overzicht gegeven van alle 

beschikbare informatie en de relevante stappen voor de komende tijd. 

 


