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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: 19.0013222 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 15-10-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 15-10-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0012796 RO 

Omschrijving: Voorontwerpbestemmingsplan voor de vestiging van een datacenter op Agriport 

A7 

 

Inhoud:  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon is voornemens medewerking 

te verlenen aan een bestemmingplanherziening voor de vestiging van een datacenter op 

Agriport A7. De locatie heeft namelijk in het bestemmingsplan een agrarische bestemming. 

Wij hebben de gelegenheid gekregen om een vooroverlegreactie te geven. 

 

Besluit:  

een vooroverlegreactie te geven, waarin aan Hollands Kroon wordt gevraagd hoe de 

huisvesting van de tijdelijke werknemers gedurende de bouw van het datacenter wordt 

georganiseerd. 

 

Argumenten:  

1.  De bouw van een datacenter geeft tijdelijk veel werkgelegenheid. 

1.1. Voor de tijdelijke huisvesting is woonruimte en logiesaccommodatie nodig. 

2. In de toelichting van het bestemmingsplan is hieraan geen aandacht besteed. 

2.1. De kans is aanwezig dat de woonruimte en logiesaccommodatie in de buurgemeenten 

wordt gezocht, waar al sprake is van druk op deze voorzieningen. 

3. De reactie is in lijn met de regionale zienswijze van 24 april 2019 die de regio Westfriesland 

op het ontwerp-Gebiedsplan Wieringermeer heeft ingediend.  
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0012361 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Verleende omgevingsvergunningen 3e kwartaal 2019 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Verleende omgevingsvergunningen 3e kwartaal 2019 gemeente Opmeer 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0011780 RB 

Omschrijving: Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2020-2027 Opmeer Op Weg! 

 

Inhoud:  

Op 25 juni 2019 heeft uw college het Gemeentelijk Verkeer en vervoersplan 2020-2027 

(GVVP) in concept vastgesteld. Het concept GVVP tot 15 september ter visie gelegen. De 

mogelijkheid is geboden om een zienswijze in te dienen. Op 11 september 2019 is een 

inloopavond gehouden waar het plan is toegelicht. De zienswijzen zijn opgenomen in bijgaand 

inspraakverslag en voorzien van een reactie. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van het inspraakverslag 

2. de raad voor te stellen het GVVP vast te stellen 

 

Argumenten:  

2.1 Het GVVP is een gemeentelijk beleidsstuk, dat dient te worden vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

2.2 De zienswijzen leiden niet tot aanpassingen van het concept-GVVP. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 19.0012909 RB 

Omschrijving: Bezwaar verhuurderheffing 

 

Inhoud:  

Meer dan 180 woningcorporaties dienen in de maand oktober bezwaar in tegen de 

verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen 

naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden 

afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Gemeente Opmeer betaalt bijna € 

700.000 aan verhuurderheffing. 

Dit bedrag aan verhuurderheffing willen wij inzetten om te investeren in nieuwbouw. De 

wachtlijsten voor sociale huur zijn lang en veel mensen vinden geen betaalbare woning. 

Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om de woningen te onderhouden en 

verduurzamen. 

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. 

Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die 

manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd 

kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare 

woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op 

orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd 

moeten worden voor de woningmarkt. 

Dus maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de 

verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te 

schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen 

met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende 

verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl. 

 

Besluit:  

Bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst tegen de opgelegde verhuurderheffing. 

 

Argumenten:  

1.1 met dit signaal wordt aan politiek Nederland aandacht gevraagd voor dit onderwerp 

1.2 de woningcorporaties laten hun stem horen in dit maatschappelijke debat 

1.3 we zijn solidair aan deze lobby-actie 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0012887 ZW 

Omschrijving: Besluit op bezwaar van 21 augustus 2019 tegen eigen bijdrage 

leerlingenvervoer 

 

Inhoud:  

Op 21 augustus 2019 is er een bezwaar ontvangen tegen het besluit van 3 juli 2019 waarin 

een eigen bijdrage wordt opgelegd van € 351,- voor het leerlingenvervoer. 

Het bezwaar richt zich tegen de hoogte van de bijdrage. Het inkomen is nu veel lager dan in 

het verzamelde inkomen in peiljaar 2017.  

Het bezwaar is gedateerd op 20 augustus 2019, het besluit is verzonden op 3 juli 2019. Het 

bezwaar is buiten de bezwaartermijn van 6 weken ontvangen. De termijnoverschrijding is niet 

verschoonbaar. 

 

Besluit:  

1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

Argumenten:  

1.1. Hiermee volgen we het advies van de commissie bezwaarzaken; 

1.2. Er is geen reden om van dit advies af te wijken. 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 19.0009772 ZW 

Omschrijving: Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

Inhoud:  

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verplicht tot het aanbieden van onafhankelijke 

cliëntondersteuning.  De gemeenten Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, 

Koggenland en Medemblik hebben een gezamenlijke overeenkomst voor onafhankelijke 

cliëntondersteuning en de gemeente Hoorn is zelf een overeenkomst aangegaan. Voor alle 7 

Westfriese gemeenten geldt dat de overeenkomst per 1 januari 2020 afloopt. Geadviseerd 

wordt om de onafhankelijke cliëntondersteuning in Westfries verband gezamenlijk in te kopen. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de regionale inkoop met ingang van 1 januari 2020 van onafhankelijke 

cliëntondersteuning voor de duur van twee  jaar, met aansluitend een mogelijkheid tot 

verlenging van twee (2) keer één (1) jaar. 

2. Het tarief voor de onafhankelijke cliëntondersteuning vast te stellen op €  66,68 per uur en 

jaarlijkse indexering hiervan op basis van ramingen van het Centraal planbureau. (CPB). 

3. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Hoorn voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van onafhankelijke 

cliëntondersteuning middels bijgevoegd mandaatbesluit. 
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Argumenten:  

1.1 Voldoen aan de wettelijke verplichting.  

1.2 Efficiënte manier van inkopen. 

1.3 De looptermijn voor het contract gelijk stellen aan Jeugd Segment B en Wmo 2020. 

2.1 Één uurtarief.  

3.1 Voldoen aan afspraken met betrekking tot regionale samenwerking en inkoop. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 19.0012084 I&G 

Omschrijving: Aanschaf nieuwe VTH-software (voor Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

 

Inhoud:  

Op dit moment wordt door het Rijk, in nauwe samenwerking met gemeenten, het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) ontwikkeld. Het DSO vervangt bij de inwerkingtreding 

van deze wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet 

Module (hierna: AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Door zaaksystemen, ruimtelijke plansystemen 

en regelbeheersystemen te koppelen aan de landelijke voorziening, ontstaat een complete 

(digitale) keten. De Omgevingswet gaat uit van een gelijke informatiepositie van overheden, 

initiatiefnemers en belanghebbenden. Lokale overheden sluiten hun systemen aan op het DSO 

om via één centrale ingang, te weten het nieuwe Omgevingsloket, de relevante regels te 

tonen die de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk stellen. Daarnaast dient deze 

aansluiting om aanvragen en meldingen uit het loket te ontvangen. Deze keten stelt 

vervolgens de gemeente Opmeer in staat om zich goed en tijdig voor te bereiden, zodat een 

soepele migratie gerealiseerd kan worden. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe 

Omgevingswet. 

 

Om op het DSO aan te kunnen sluiten moet nieuwe software worden aangeschaft. Voor de 

Vergunning, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) applicatie dient Squit XO (leverancier: 

Roxit B.V.) te worden vervangen door de SaaS oplossing genaamd Squit 2020. Op grond van 

de adviesmemo “Memo Omgevingswet (DSO) West-Friesland” is in regionaal verband besloten 

op 05-06-2019 dat iedere gemeente op lokaal niveau verder gaat met de aanbesteding voor 

de VTH- en plansoftware. Hierbij is de afspraak gemaakt dat men op 01-01-2023 moet 

kunnen overstappen naar een eventuele regionale applicatie. Ondanks bovenstaand besluit is 

in KOM-verband de samenwerking en afstemming gezocht, omdat de drie KOM-gemeenten 

gebruikmaken van dezelfde leverancier. Waardoor we een sterkere onderhandelingspositie 

hebben. 
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Besluit:  

1. Met toepassing van artikel 5.4 af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de 

opdracht Squit 20/20 (Roxit B.V.) en in afwijking van de in de tabel met drempelbedragen 

voorgeschreven procedure van ‘het inkoop- en aanbestedingsbeleid’ in te stemmen met een 

enkelvoudig onderhandse aanbesteding aan Roxit B.V.. 

2. In te stemmen met de aanschaf van VTH-software om daarmee te voldoen aan de 

wettelijke verplichting DSO en de incidentele projectkosten van € 49.000,- ten laste te 

brengen van de begrotingspost 681023/435104 (Invoering Omgevingswet). De jaarlijkse VTH-

onderhoudskosten vallen niet hoger uit dan de huidig geraamde kosten die in de begroting van 

I&G zijn opgenomen. Zodoende worden deze kosten gedekt vanuit post 550200/438015 en 

550200/438017. 

 

Argumenten:  

1.1. Het college is bevoegd af te wijken op grond van artikel 5.4. van het Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid.  

1.2. De enkelvoudige aanbestedingsprocedure is voor deze opdracht de meest effectieve 

procedure die met de minste kosten voorziet in de inkoopbehoefte. 

1.3. Regionaal hebben de Westfriese gemeenten afgesproken in 2023 gezamenlijk te gaan 

aanbesteden.  

1.4. Verandering van leverancier heeft grote consequenties en risico’s voor de organisatie 

m.b.t. het implementatietraject daarom stel ik voor om gebruik te maken van de oplossing die 

onze huidige leverancier Roxit B.V. biedt.  

1.5. Roxit B.V. is de enige partij die aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen en criteria van 

deze opdracht.  

1.6. Wij hebben er een aantal jaren geleden voor gekozen uitsluitend te werken binnen de 

GEMMA-architectuur en alleen applicaties aan te schaffen die gekoppeld kunnen worden aan 

onze basisregistraties; Roxit B.V. is hiertoe instaat.  

2.1. in KOM-verband vragen de gemeenten separaat van elkaar offertes op, waardoor we een  

korting op implementatiekosten ontvangen. Ook in Koggenland en Medemblik worden de 

colleges geadviseerd af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. 

2.2. Alle gemeenten moeten voor 1 januari 2021 overgaan op nieuwe applicaties. De 

leveranciers  

hebben hier voorbereidingstijd nodig. Door tijdig een slimme keuze te maken voor VTH-

software voorkomen we dat wij mogelijk niet tijdig kunnen overstappen in 2020. 
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Volgnr:  011  Poststuk: 19.0012954 I&G 

Omschrijving: Verwijderingsverzoek en verzoek om schade 

 

Inhoud:  

Er is een verwijderingsverzoek ontvangen (ex art. 17 Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (verder: AVG) ten aanzien van de verwerking van de 

persoonsgegevens van een cliënt op het VNG-forum met betrekking tot een Wob-verzoek over 

It-kosten in 2015 en/of 2016 en een Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp)-

inzage verzoek in 2016. 

Ook is een verzoek om schadevergoeding van € 2.500,- ex art. 82 AVG ingediend wegens 

onrechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens op het VNG-forum. Dit is later nog 

verhoogd naar € 3.000,- voor buitengerechtelijke kosten. 

 

Besluit:  

1. De VNG te verzoeken de persoonsgegevens van de cliënt die verwerkt zijn door/namens de 

gemeente Opmeer te verwijderen uit de archiefexemplaren van het VNG-forum met 

betrekking tot een oproep van de gemeente Vlissingen (inzake een Wob-verzoek over It-

kosten) in 2015. De reactie hierop van de VNG zal naar verzoeker doorgestuurd worden; 

2. Het verzoek om schade af te wijzen. 

 

Argumenten:  

Ad 1. De gestelde verwerkingen van persoonsgegevens zijn reeds verwijderd van het forum, 

met 

uitzondering van de naam van de cliënt in de archiefexemplaren. 

Ad 2. Uit het onherroepelijke besluit op het inzageverzoek, blijkt geen onrechtmatige 

verwerking. 
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Secretarisaantekening  SECR 

(regionale) Zienswijze Plan Mer luchtruimherziening 

Besproken is de concept zienswijze. Op twee onderdelen is behoefte aan aanpassing: 

1. In de één na laatste zin in de paragraaf Communicatie en participatie wordt het woord 
“belachelijk” genoemd. Beter is het om hiervoor “onaanvaardbaar” van te maken; 

2. Om voor (meer) draagvlak te zorgen is het belangrijk dat de milieueffecten van de vier 
varianten in ieder geval op regionaal (Westfriesland) niveau inzichtelijk en 
vergelijkbaar zijn. Wellicht wordt dat ook bedoeld met de vlekken, maar is net te 
onduidelijk. En zou explicieter benoemd moeten worden. 

Verder is de zienswijze akkoord, en zal bovenstaande kenbaar gemaakt worden aan de regionale 

functionaris. 

 


