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

Secretaris: M.A.S. Winder 

Afwezig: A.H.M. Kalthoff 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0012790 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 08-10-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 08-10-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0012811 SHG 

Omschrijving: Stavaza  belastingplicht voor de vennootschapsbelasting Woningbedrijf Opmeer 

 

Inhoud:  

Gemeentelijke bedrijven zijn vanaf 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

Vanaf 2016 zijn de gemeentelijke woningbedrijven in discussie met de Belastingdienst of 

gemeentelijke woningbedrijven moeten worden aangemerkt als onderneming in de zin van de 

Wet op de vennootschapsbelasting. Tot heden is hierover nog geen einduitspraak gedaan. 

Vanuit de gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang in dit dossier. De gemeente 

Opmeer wordt in dit dossier ondersteund door Deloitte Belastingadviseurs. Op verzoek heeft 

Deloitte een overzicht opgesteld van de ondernomen acties en de stand van zaken 

 

Besluit:  

De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de ondernomen acties 

en stand van zaken m.b.t. de belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting van het 

gemeentelijk woningbedrijf Opmeer 

 

Argumenten:  

Actieve informatieplicht richting de raad  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0012631 RO 

Omschrijving: AB OD NHN 16 oktober 2019 

 

Inhoud:  

Op 16 oktober 2019 komen de portefeuillehouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord bijeen voor een vergadering van Algemeen Bestuur. De vergadering vindt plaats om 

12.30 uur in het kantoor van de OD Dampten 2 in Hoorn. In verband hiermee is een agenda 

met achterliggende stukken ontvangen. 

 

Besluit:  

1. Agendapunt 1 Vaststellen agenda van 16 oktober 2019/mededelingen/ingekomen stukken: 

voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Agendapunt 2 AB-Besluit Wijziging gemeenschappelijke regeling OD NHN (bijlage 2): in te 

stemmen met voorstel de conceptwijziging GR OD NHN in procedure te nemen. 

3. Agendapunt 3 AB-Besluit Taakvermindering Schagen, vaststelling schadeloosstelling: wordt 

nagezonden 

4. Agendapunt 4 AB-Memo Toekomstige financieringsvorm (bijlage 4): in te stemmen met 

voorstel om memo voor kennisgeving aan te nemen. 

5. Agendapunt 7 AB-Besluit Bestuurlijk privacy beleid (bijlage 7, portefeuille Uitdehaag): in te 

stemmen met voorstel ter vaststelling van het Bestuurlijk Privacy beleid van de OD NHN. 

6. Agendapunt 8 AB-Memo kwaliteitsbeleid OD NHN (bijlage 8, portefeuille Jongenelen): in te 

stemmen met voorstel de memo voor kennisgeving aan te nemen. 

7. Agendapunt 9 Vaststellen AB-verslag 10 juli 2019 (bijlage 9): in te stemmen met verslag.  

8.Agendapunt 10 Warme overdracht bodemtaken (presentatie): voor kennisgeving aannemen. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0012781 RO 

Omschrijving: Stavaza samenwerking HVC en afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam 

Inhoud:  

De gemeente Amsterdam, AEB en HVC zijn met elkaar niet tot een werkbare variant kunnen 

komen, waarin HVC de verbrandingsactiviteiten kan overnemen. HVC ziet daarom af van 

verdere verkenningen naar de overname van deze activiteiten. Een en ander zal door middel 

van bijgaand persbericht naar buiten worden gebracht. HVC benadrukt dat de contacten met 

de gemeente Amsterdam zeer constructief en goed zijn verlopen. 

Besluit:  

Kennis nemen van:  

Besluit HVC af te zien van verdere verkenningen naar de overname van activiteiten van 

afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam 
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Volgnr:   005 Poststuk: 19.0008085  

Omschrijving: Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 

 

Inhoud: Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) loopt tot eind 2019. Het nieuwe IVP plan 

komt hiervoor in de plaats. Op 4 december 2018 is hiervoor het plan van aanpak “Integraal 

Veiligheidsplan’ akkoord bevonden door het college (18.0012941). Dit plan van aanpak heeft 

als basis gediend waarop het huidige IVP is opgebouwd. Het heeft geresulteerd in een 

Integraal Veiligheidsplan met vier thema’s. De keuze naar vier thema’s is op basis van 

regionaal beleid en ontwikkelingen tot stand gekomen. Het doel van het IVP is om prioriteiten 

te stellen met betrekking tot de openbare orde en veiligheid in de gemeente Opmeer. In dit 

plan is rekening gehouden met de wensen en de prioriteiten van onze interne en externe 

samenwerkingspartners. 

 

Besluit: De raad te adviseren, conform het concept raadsvoorstel en bij behorend raadsbesluit, 

het Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 vast te stellen. 

 

Argumenten:  

We borgen het veiligheidsniveau van de gemeente doordat we met inbreng van inwoners, 

dorpsraden en onze interne en externe partners een plan hebben geschreven waarin we onze 

focus voor de komende jaren hebben vastgelegd. Dit plan is en blijft een interactief proces. 

 

Volgnr:   006 Poststuk: 19.0008674  

Omschrijving: Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2019 

Inhoud:  

Op dit moment is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Opmeer 2016 nog 

van kracht. In 2019 heeft een juridische check plaatsgevonden en is de APV uit 2016 op basis 

hiervan geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar onvolkomenheden en verouderingen en naar 

een juridisch juiste reparatie. Eveneens is hierbij uitgegaan van het VNG model. Dit heeft 

geleidt tot een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2019, die heden 

ter vaststelling voorligt. 

Besluit:  

1. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2019, conform concept 

raadsvoorstel met kenmerk 19.0008675 en bijbehorend raadsbesluit, ter vaststelling aan te 

bieden aan de Gemeenteraad; 

2. de Gemeenteraad voor te stellen, conform concept raadsvoorstel met kenmerk 19.0008675 

en bijbehorend raasbesluit, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016 in 

te trekken. 
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Argumenten:  

De APV is door gewijzigde rechtspraak en nieuwe inzichten in beweging. Hierom is het 

noodzakelijk de APV hierop aan te passen. Het is noodzakelijk dat de kaders in de APV 

juridisch actueel blijven om ze te kunnen toepassen. Daarnaast zijn overbodige regelingen in 

de APV geschrapt, omdat deze binnen de gemeente niet van toepassing zijn of met andere 

regelgeving zijn op te vangen. Bij de totstandkoming van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Opmeer 2019 is het VNG model gehanteerd. 

 

Volgnr:   007 Poststuk: 19.0012235  

Omschrijving: Besluit op bezwaar tegen besluit niet handhavend op te treden 

 

Inhoud:  

Op 24 mei 2019 is aan bezwaarde een afwijzingsbesluit bekend gemaakt op een verzoek om 

handhavend op te treden. 

 Hiertegen is op 11 juni 2019 een bezwaar ontvangen. De bezwaren luiden samengevat: dat 

uitgevoerde geluidmetingen door bevoegd gezag niet op toptijden hebben plaatsgevonden. Uit 

eigen geluidmetingen van bezwaarde met mobiel verricht blijkt 60 dB(A) geen uitzondering. 

 

Besluit:  

het bestreden besluit in stand te laten 

 

Argumenten:  

1. De commissie bezwaarschriften heeft dit advies gegeven; 

2. Er is reden het advies van de commissie over te nemen met uitzondering van de 

overweging dat het open laten staan van de deuren kan leiden tot een overschrijding van de 

geluidnorm. Het bevoegd gezag heeft tijdens controlebezoeken geen open deuren van de kas 

aangetroffen. Naar deze situatie is dan ook geen nader geluidsonderzoek verricht. Een 

overschrijding van de geluidnorm vanwege open deuren van de kas is echter niet aannemelijk. 

De geluidsbron uit de kas niet richtinggevend voor de gemeten geluidsproductie. De 

richtinggevende geluidsbron is het geluid afkomstig van de koeling uit een container waarin 

computers staan. 
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Volgnr:   008 Poststuk: 19.0012492  

Omschrijving: Vaststellen LOGA circulaire TAZ/U201900565 

Inhoud:  

Wijzigingen in de CAR, respectievelijk de CAR/UWO, die in het Landelijk Overleg 

Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) worden overeengekomen worden via een 

ledenbrief aan ons toegezonden. De betreffende ledenbrieven zin in de afgelopen periode door 

het College van Arbeidszaken/VNG gepubliceerd en bevatten een aantal rechtspositionele 

aanpassingen. 

Besluit:  

Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire 

van 16 september 2019 (TAZ/U201900565) per 1 oktober 2019 op te nemen in de 

gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO overeenkomstig de bijlage bij dit 

voorstel. 

Argumenten:  

Wijzigingen in de CAR, respectievelijk CAR-UWO, krijgen binnen de gemeente pas rechtskracht 

wanneer ze door het college zijn vastgesteld. 

 

Volgnr:   010 Poststuk: 19.0012507  

Omschrijving: Concept programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 

Inhoud:  

De voorliggende begroting is gebaseerd op de Kadernota 2019 en aangevuld met grote 

ontwikkelingen waarnaar in de Kadernota 2019 is verwezen, maar welke op dat moment nog 

niet allemaal voldoende vertaald konden worden in benodigde middelen. Vervolgens is de 

begroting aangevuld met de financiële gevolgen van de ombuigingen. 

Besluit:  

1. De concept Programmabegroting 2020 inclusief aanbiedingsbrief en meerjarenraming 2021-

2023 vast te stellen en voor besluitvorming aan te bieden aan de raad; 

2. De raad voor te stellen het aangaan van investeringen categorie A uit het investeringsplan 

2020-2023 te delegeren aan het college van B&W; 

3. De raad voor te stellen de besteding van de post Onvoorziene uitgaven te delegeren aan 

het college van B&W; 

4. Het voornemen uit te spreken om het positieve saldo van de begroting 2020 bij 

resultaatbestemming 2020 toe te voegen aan de risicoreserve (algemene reserve). 

Argumenten:  

1. Hiermee voldoet de gemeente Opmeer aan artikel 190 van de Gemeentewet; 

2. Dit is conform de financiële verordening; 

3. Dit is tevens conform de financiële verordening. 

4. Het ratio weerstandsvermogen daalt in de loop van 2019 naar ‘onvoldoende’ en dient tijdig 

verbeterd te worden. 

 
 


