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

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0015411 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 14-04-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 14-04-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0015166 RO 

Omschrijving: Gewijzigde planning Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord 

(NHN). 

 

Inhoud:  

Op woensdag 8 april 2020 maakte het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) 

officieel bekend dat de deadlines voor het indienen van de concept RES is verruimd. Dit 

vanwege de corona-maatregelen die afronding en besluitvorming van de concept-RES’en 

bemoeilijkte.  

Inmiddels is het voorlopige concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord 

(NHN) gereed. De besluitvorming over de concept-RES moet nog plaatsvinden. De 

portefeuillehouders van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap overlegden op 10 

april 2020 over de RES-planning en het voorlopige concept-RES NHN.  

De portefeuillehouders RES NHN hebben, in lijn met de wijziging van het Nationaal 

Programma, er voor gekozen om de planning voor het concept-RES te verruimen en hebben 

daarom ingestemd met een gewijzigde planning. 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de gewijzigde planning Regionale Energiestrategie Noord-Holland 

Noord. 

2. Kennis te nemen van het voorlopige concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland 

Noord (20.0015212). (Onder embargo tot 24 april 2020.) 

3. Het voorlopige concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (online versie) 

conform concept raadsinformatiebrief (20.0015167) aan te bieden aan de leden van de 

gemeenteraad op 22 april 2020. 

4. Het voorlopige concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (online versie) vrij  

te geven voor deelnemers van de lokale ateliers en andere betrokkenen in het RES-proces, 

zodat zij in de periode van 24 april tot eind september 2020 hun reactie kunnen geven op het 

voorlopige concept-RES NHN. 
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Argumenten:  

1.1 Gewijzigde planning: processtappen blijven ongewijzigd. 

1.2 Creëren van draagvlak onder inwoners, ondernemers, agrariërs, dorpsraden en raden.  

1.3 Extra tijd voor een extra informatiebijeenkomst met de raad. 

1.4 Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere betrokkenen in het RES-

proces kunnen reactie geven op het concept-RES NNH, vooraf aan indiening bij Nationaal 

Programma RES. 

1.5 Eerst informatievoorziening aan raad voor besluitvorming college over concept RES NHN. 

1.6 Commissie- en raadsleden dienen geïnformeerd te worden over het gewijzigde proces. 

2.1 Het concept-RES NHN ziet in Opmeer uitsluitend toe  op de realisatie van zonne-energie.    

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0014567 RB 

Omschrijving: Jaarlijkse huurwijziging Woningbedrijf 2020 

 

Inhoud:  

Sociale verhuurders mogen jaarlijks de netto huurprijzen per 1 juli verhogen. Het totaal aan 

huurstijgingen bij woningcorporaties - de huursom- mag in het kalenderjaar 2020 niet hoger 

zijn dan gemiddeld 2,6 % (inflatiepercentage). De maximaal toegestane huurverhoging van 

een individuele zelfstandige woning mag in 2020 niet meer bedragen dan inflatie plus 2,5 

procent, ofwel  5,1 procent. 

In het Strategisch Voorraadbeleidplan 2020 is het huurprijsbeleid van het woningbedrijf 

opgenomen. Daar is bepaald dat we sturen op de wensportefeuille zodat er een goede 

verdeling komt in de verschillende huurprijsklassen. Hierbij houden we rekening met het 

Sociaal Huurakkoord 2018. 

 

Besluit:  

1 De jaarlijkse aanzegging tot huurprijswijziging voor alle huurwoningen van de gemeente 

Opmeer per 1 juli 2020 uit te voeren; 

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

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

a. De huurprijzen met maximaal 5,1 % te verhogen totdat de streefhuur van 70 % van de 

maximaal redelijke huurprijs is bereikt. 

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

3 Jaarlijks het huurprijsbeleid en dan specifiek de wensportefeuille voor een goede verdeling in 

de verschillende huurprijsklassen te bespreken. 
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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 de voorzitter van de bewonerscommissie vraagt om uitstel. 

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 de 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. 

2.4 dit past in de gedachte van het Sociaal Huurakkoord 2018. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0014468 ZW 

Omschrijving: Inhuur projectleider VOI en afwijken inkoop-en aanbestedingsbeleid 

 

Inhoud:  

Sinds september 2019 is via de inhuurdesk van de gemeente Hoorn een externe projectleider 

ingezet voor het Westfriese project veranderopgave inburgering (VOI). De externe 

projectleider heeft onlangs in overeenstemming met de projectgroep en de ambtelijk 

opdrachtgever haar opdracht teruggegeven. Dit betekent dat er – gezien de continuïteit van 

het project – zo snel mogelijk een nieuwe externe projectleider ingezet dient te worden. Om 

praktische, formele en procesmatige redenen wordt aan u voorgesteld om de gemeente 

Opmeer als aanbestedende dienst te laten optreden namens de zeven Westfriese gemeenten. 

 

Besluit:  

1. Gebruik te maken van haar bevoegdheid om af te wijken van het Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid voor de inhuur van een regionale externe projectleider veranderopgave 

inburgering (art. 1 nadere regels inkoop- en aanbestedingsbeleid); 

2. In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding en namens de zeven 

Wesfriese gemeenten de opdracht te gunnen aan RadarAdvies; 

3. De kosten voor de inzet van de regionale projectleider ad € 99.026,40,- (inclusief BTW) ten 

laste te brengen van het regionaal projectbudget (dat is opgebouwd uit de extra rijksmiddelen 

die alle zeven westfriese gemeenten hebben ontvangen voor de voorbereiding op de invoering 

van de nieuwe wet inburgering); 

4. Bij toekomstige inhuur bij gemeentelijke opdrachten nadrukkelijk te toetsen op de Wopt-

norm (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, de zgn. 

Balkenende-norm). 
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Argumenten:  

1.1. De kosten van de benodigde diensten gaan het drempelbedrag van een enkelvoudige 

onderhandse procedure te boven; 

1.2. Het is de bevoegdheid van het college om af te wijken van het Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid. 

1.3. Door af te wijken van het inkoopbeleid wordt een duur en tijdrovend aanbestedingstraject 

voorkomen. 

1.4  De gemeente Opmeer treedt op als aanbestedende dienst. 

1.5. Binnen de regio gemeenten is er geen capaciteit beschikbaar om het projectleiderschap 

uit te voeren en is inhuur van een derde noodzakelijk om voortgang van het project te 

bewaken. 

2.1  RadarAdvies heeft kennis van het thema, kent de regio Westfriesland goed en kan per 

direct een  ervaren projectleider leveren. 

3.1  Het past binnen het beschikbare (project)budget. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0014673 ZW 

Omschrijving: Compensatieregeling coronavirus voor uitvoerders doelgroepenvervoer West-

Friesland 

 

Inhoud:  

Sinds eind februari 2020 is ook in Nederland het Coronavirus opgedoken. Om zoveel mogelijk 

verspreiding van het virus te voorkomen heeft het kabinet op aanraden van het RIVM een 

aantal maatregelen genomen dat een enorme impact heeft op de Nederlandse bevolking in 

hun dagelijkse leven. Zo is op 14 maart 2020 door het kabinet besloten om per 16 maart jl. de 

scholen en kinderopvangcentra tijdelijk te sluiten en daarmee ook de stroom rondom 

leerlingenvervoer te minimaliseren (alleen voor de ouders met cruciale beroepen). Door de 

uitbraak van het coronavirus staan de uitvoerders van het doelgroepenvervoer in West-

Friesland onder zware financiële druk. Zonder aanvullende maatregelen komt het 

voortbestaan van een groot deel van de taxivervoerbedrijven in gevaar, omdat deze bedrijven 

bij vrijwel alle opdrachten te maken hebben met een forse omzetderving als gevolg van 

vraaguitval in het vervoer. 
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Besluit:  

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde compensatieregeling zoals beschreven in bijgevoegde 

notitie met daarin de belangrijkste beslispunten: 

- voor zowel perceel 1 als 2 maandelijks een maximum van 80% van het omzetverlies bij de 

gemeente Opmeer te vergoeden indien er geen andere regeling voorliggend is. (Zie artikel 5.1 

t/m 5.3 van de notitie) 

- Voor perceel 1 de vergoeding per beladen uur te blijven betalen voor die ritten die nog wel 

gereden worden. 

- Voor perceel 2 de vergoeding per reizigerszone te blijven betalen voor die ritten die nog wel 

worden gereden. 

2. Na akkoord van de overige regio gemeenten deze compensatieregeling toe te passen op de 

vervoerders van het doelgroepenvervoer West-Friesland. 

3. De regionale afspraken met de vervoerders hierover te regelen in een addendum bij de 

bestuurlijke overeenkomst. 

4. De gemeente Hoorn te mandateren voor ondertekening voor aanvullend contract met 

vervoerders t.b.v. compensatie regeling. 

 

Argumenten:  

1.1 De voorgestelde compensatieregeling past binnen het budget en overschrijdt deze niet. 

1.2 Het voortbestaan van een groot deel van de taxibedrijven die doelgroepen vervoer bieden 

wordt hiermee gewaarborgd. 

1.3 Zonder compensatie naar de vervoerders is vervoer nu en na de crisis niet meer 

vanzelfsprekend en/of gegarandeerd. 

2.1 De regiogemeenten beslissen ieder voor zich om akkoord te gaan met de 

compensatieregeling. 

3.1 Door de afspraken vast te leggen in een addendum zijn ze juridisch op de juiste manier 

vastgelegd. 

4.1 De gemeente Hoorn voert namens de zeven Westfriese gemeenten het 

contractmanagement voor het doelgroepenvervoer uit. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0015308 ZW 

Omschrijving: Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 22 april 2020 

 

Inhoud:  

Op 22 april 2020 vindt de vergadering plaats van het algemeen bestuur van de GGD Hollands 

Noorden. In verband met de Corona-crisis vergadert het AB digitaal. Juridisch gezien kan om 

deze reden geen besluitvorming plaatsvinden. Het voorstel is om te beraadslagen over de 

voorliggende punten (oriënterende bespreking) en bij een volgende vergadering formeel vast 

te stellen. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda en met betrekking tot de volgende punten:  

2. Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 maart 2020     

Instemmen met het vaststellen van het verslag. 

3. Mededelingen/stukken ter informatie 

Op het moment van verzending van de agenda zijn er geen mededelingen of stukken ter 

informatie.  

4. Presentatie: Update situatie Coronavirus (Covid-19)      

Ter kennisgeving aannemen. 

5. Vaststelling programma van eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg     

Instemmen met het vaststellen van het programma van eisen. 

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur bepalen de afzonderlijke colleges 

ieder hun eigen standpunt. De agendapunten geven geen aanleiding om af te wijken van de 

door GGD Hollands Noorden beschreven voorstellen. 
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Secretaris aantekening  SECR 

Kadernota 2020 

In aansluiting op de besluitvorming van 7 april jl. inzake de zoekrichtingen van de 

ombuigingen wordt om politieke redenen aan het MT gevraagd te onderzoeken wat de 

mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om: 1. de toename van het budget voor 

organisatieontwikkeling te verlagen en 2. het budget van het Sociaal Domein te verlagen door 

specifieke uitgaven als incidenteel te beschouwen, indien de OZB-verhoging zich beperkt tot 

5%. 

 

Verder wordt afgesproken dat in de Raadsinformatiebrief dit wordt opgenomen, welke 

momenteel wordt opgesteld door het MT en 28 april 2020 vanuit het MT ter besluitvorming in 

BenW wordt voorgelegd. Wethouder A. Kalthoff laat aantekenen dat hij met deze procedure 

niet kan instemmen omdat hij portefeuillehouder financiën is. 

 

 

Agendapunt Jaarlijkse huurwijziging Woningbedrijf 2020 

Wethouder A. Kalthoff geeft aan dat hij het huurprijsbeleid en dan specifiek de 

wensportefeuille voor een goede verdeling in de verschillende huurprijsklassen jaarlijks te 

bespreken. 

 


