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

Secretaris: M.A.S. Winder 

Afwezig: G.J.A.M. Nijpels 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0011431 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 10-09-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 10-09-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0011327 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan De Veken 4 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Door stedenbouwkundig Bro is voor de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Veken 4 de 

bijgevoegde concept Nota van Uitgangspunten ( hierna afgekort NvU) opgesteld,  die op 17 

september 2019 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 

mondeling wordt toegelicht. 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0011200 RB 

Omschrijving: Provinciaal Verkeer- en vervoerberaad 25 september 

 

Inhoud:  

Op 25 september 2019 vergaderen de portefeuillehouders van het Provinciaal Verkeer- en 

vervoer Beraad (PVVB). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de 

genoemde beleidsvelden behandeld. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehouderoverleg PVVB op 25 september 

2019. 

2. Agendapunt 2: vaststelling verslag: In te stemmen met het vaststellen van het verslag van 

het overleg van 28 februari 2019 

3. Agendapunt 3: Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: kennis te  nemen van de 

stukken. 
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4. Agendapunt 4: Regionale Mobiliteitsprogramma’s in Noord-Holland: 4-1. Kennis te nemen 

van het concept Plan van Aanpak RMP Noord-Holland en Flevoland. 

4-2. Kennis te nemen van de notitie ‘startpakket’ maatregelen uit het Klimaatakkoord Noord-

Holland en Flevoland. 

5. Agendapunt 5: Verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland: 5-1, kennis te nemen van 

de stand van zaken SPV. 

5-2: 2. Te streven naar instandhouding van de bestaande subsidieregelingen.  

6. Agendapunt 6: Voortgang Regionaal OV-Toekomstbeeld 2040: kennis nemen van de 

voortgang. 

 

Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies 

over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer nader onderbouwd. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0011090 ZW 

Omschrijving: Ingangsdatum nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis 

 

Inhoud:  

Het college van Opmeer heeft tijdens haar vergadering van 3 september 2019 besloten in te 

stemmen met de volgende beslispunten voor het Madivosa: 

 

1. Een verdeelsleutel die voor 50 procent gebaseerd is op het inwoneraantal en voor 50 

procent op de meest recente cijfers van het aantal casussen per gemeente; 

2. Deze sleutel, zoals vastgesteld in de DVO en besproken in januari 2019 met terugwerkende 

kracht in te voeren vanaf 1 januari 2019. 

 

Tijdens het Madivosa van 5 september is een toelichting gegeven op het onderwerp. In het 

voorstel wordt uitgegaan van 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht) als invoerdatum van 

de verdeelsleutel genoemd in punt 1. Na het verspreiden van de agenda en stukken voor dit 

Madivosa-overleg heeft een voorstel van de BUCH-gemeenten geresulteerd in een aanpassing 

van de invoerdatum, namelijk 1 oktober 2019.  

 

In het proces tot besluitvorming zijn ook de alternatieve scenario’s aan de orde geweest.  

 

In 2019 wordt een incidenteel bedrag van 1,2 miljoen betaald vanuit de Decentralisatie-

uitkering Vrouwenopvang (DUVO) aan centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder. Vanuit het 

rijk zijn vanaf 2019 extra middelen aan de DUVO toegevoegd voor het thema Veilig Thuis. 

Deze extra, eenmalige, bijdrage vanuit het rijk heeft geleid tot een voorstel om in 2020 te 

komen tot een onderlinge verrekening om de teveel betaalde kosten aan Veilig Thuis in 2019 

door te schuiven en zo meer financiële ruimte te creëren.  
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Daarnaast heeft Opmeer ook voorgesteld om het financieel nadeel van de nieuwe 

verdeelsleutel gelijkmatiger te verdelen door te kiezen voor een ingangsdatum van 1 juli 

2019. 

Met dit voorstel wordt de gewijzigde ingangsdatum voorgelegd aan het college. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de voorgestelde ingangsdatum van 1 oktober 2019; 

2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

Argumenten:  

1.1 Als het college van Opmeer instemt met de ingangsdatum van 1 oktober 2019 hebben de 

18 gemeenten een overeenstemmend standpunt over zowel de nieuwe verdeelsleutel, als wel 

de ingangsdatum hiervan;  

1.2 Bij de overige gemeenten bestaat geen draagvlak voor de aangedragen alternatieven, 

bijvoorbeeld om de financiële zwaarte door te schuiven naar 2020 en de verdeelsleutel met 

terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2019 of 1 juli 2019; 

2. In de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 maart is aangegeven dat de raad 

geïnformeerd moet worden over de stand van zaken omtrent de onderhandelingen van de 

nieuwe verdeelsleutel. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0010820 ZW 

Omschrijving: Aanstellen en aanwijzen Toezichthouder Wmo 

 

Inhoud:  

In april 2019 heeft het college ingestemd met het aanstellen en aanwijzen van twee 

toezichthouders Wmo. Er is een derde toezichthouder beschikbaar en daarmee is de laatste 

vacature vervuld. Deze toezichthouder zal het eerste aanspreekpunt zijn voor Opmeer, 

Koggenland en Medemblik. Door dezelfde toezichthouders Wmo te benoemen in de Westfriese 

gemeenten wordt de functie efficiënter en effectiever uitgeoefend.  

Momenteel wordt er gewerkt aan een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor Wmo toezicht 

waarbij Hoorn zal optreden als werkgever van de toezichthouders. In de DVO worden alle 

afspraken rondom deze samenwerking vastgelegd. De DVO zit in de afrondende fase en wordt 

zo snel mogelijk aan het college ter vaststelling voorgelegd. 

 

Besluit:  

1. Hubert Hendrik Maria Hermans, geboren op 7-10-1955 te Brunssum te benoemen als 

onbezoldigd ambtenaar. 

2. Hubert Hendrik Maria Hermans, geboren op 7-10-1955 te Brunssum aan te wijzen als 

toezichthouders Wmo van de gemeente Opmeer. 

3. De kosten voor de toezichthouder Wmo 2019 ten laste te leggen van het budget 668009 

Wmo toezicht. 
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Argumenten:  

1.1 De ondernemingsraad heeft in 2010 ingestemd met het benoemen van onbezoldigde 

ambtenaren in het kader van inhuur externe toezichthouders. 

2.1 Toezichthouden op de kwaliteit van dienstverlening van de Wmo is een wettelijke 

verantwoordelijk. Door Huub Hermans aan te wijzen als toezichthouder Wmo voor de 

gemeente Opmeer geven we verdere invulling aan deze verantwoordelijkheid. 

2.2 In juli 2017 heeft het college van B&W ingestemd met de vorming van een regionaal team 

Wmo-Toezicht. 

2.3 Door de toezichthouder aan te stellen kan de toezichthouder zijn functie ook uitoefenen in 

Opmeer en in gezamenlijkheid met de andere twee toezichthouders optrekken in de 

Westfriese gemeenten, vooruitlopend op vaststelling van de dienstverleningsovereenkomst, 

waarna de gemeente Hoorn als werkgever zal optreden. 

3.1 In juli 2017 heeft het college van B&W ingestemd met de kostenraming voor de vorming 

van een regionaal team Wmo-Toezicht. In dit vastgestelde document (Regionaal WMO toezicht 

-naar verdere doorontwikkeling Actieplan voor invoering per 1-1-2018) staat een 

kostenraming verdeeld op basis van inwoneraantal onder de Westfriese gemeenten. Geschatte 

kosten op basis van die raming zijn €14.994,- voor 2019. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0010894 FIN 

Omschrijving: Vaststellen nieuwe financiële verordening 2020 (ex art. 212 GW) 

 

Inhoud:  

Vanwege de publicatie van diverse BBV notities sinds de vaststelling van de huidige financiële 

verordening dient een geactualiseerde versie van de verordening ex artikel 212 van de 

gemeentewet te worden voorgelegd. De vorige financiële verordening dateert van 2017. 

 

Besluit:  

De gemeenteraad voor te stellen:  

1. De Financiële verordening gemeente Opmeer 2017 in te trekken, met dien verstande dat zij 

van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het 

begrotingsjaar 2019. 

2. De (nieuwe) financiële verordening gemeente Opmeer 2020 met ingangsdatum 1 januari 

2020 vast te stellen. 

 

Argumenten:  

1. Het vaststellen van een financiële verordening is een wettelijke verplichting voor 

gemeenteraden. 

2. Sinds de vaststelling van de huidige financiële verordening zijn een aantal BBV notities 

gepubliceerd die verwerkt dienen te worden in de financiële verordening. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0006535 JZ 

Omschrijving: Benoeming/ontslag leden Klachtencommissie Jeugd 

Inhoud:  

Er is een (wettelijk verplichte) Klachtencommissie Jeugd op basis van uw Klachtenregeling 

Jeugd. Op basis van deze regeling benoemt u deze commissie als bedoeld in artikel 4.2.1 van 

de Jeugdwet, bestaande uit een voorzitter en vier leden. Er zijn twee leden die aangegeven 

hebben te willen stoppen, één lid was al gestopt, voordat deze door Opmeer benoemd werd. 

Deze leden moeten vervangen worden. 

Besluit:  

1.Mevrouw drs. C. Vonk en mevrouw M.E. de Vries te ontslaan als lid van de 

Klachtencommissie Jeugd; 

2. Mevrouw C.J.M.M. van de Gevel te benoemen als lid van de Klachtencommissie Jeugd met 

ingang van 16 september 2019 voor een periode van één jaar; 

3. Mevrouw S. Wijnker te benoemen als lid van de Klachtencommissie Jeugd met ingang van  

16 september 2019 voor een periode van één jaar; 

4. Mevrouw A. Vreugdenhil te benoemen als lid van de Klachtencommissie Jeugd met ingang 

van 16 september 2019 voor een periode van één jaar. 

Argumenten:  

1. Deze 2 leden hebben aangegeven te willen stoppen met hun lidmaatschap; 

2/3/4. Zij hebben gesolliciteerd en zijn geschikt bevonden. 

 


