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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: 19.0010159 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 20-08-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 20-08-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0010020 RO 

Omschrijving: Omgevingsvergunningaanvraag  vergistingsinstallatie Herenweg 100 te 

Hoogwoud. 

 

Inhoud:  

Op 7 februari 2019 is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het uitbreiden van de 

verwerkingscapaciteit van de bestaande vergistingsinstallatie op het perceel Herenweg 100 te 

Hoogwoud. 

 

Besluit:  

1. Een uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo op te starten voor de activiteiten: 

- planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo); 

- milieu (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo), onder de voorwaarden dat de aanvoer van 

rundveedrijfmest via de sleepslangen door de genoemde vier nabijgelegen 

veehouderijbedrijven plaatsvindt. 

2. Ten behoeve van het kostenverhaal een exploitatieovereenkomst te sluiten. 

3. Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte en Ondernemen te mandateren om het 

omgevingsvergunningsbesluit te ondertekenen onder de voorwaarde dat er geen negatieve 

zienswijzen worden ingediend. 

 

Argumenten:  

1.1 Wij hebben in het collegebesluit van 27 februari 2018 ingestemd met het principeplan 

1.2 De aanvraag past binnen de doelstelling op het gebied van productie van duurzame 

energie en volwaardige mestproducten (mestverwerking) op agrarische bedrijven. 

1.3 De aanvraag is volledig ingediend en past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid. 

1.4 Er zijn geen negatieve reacties van de overleginstanties ontvangen.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0008255 RO 

Omschrijving: (ongewijzigd) vaststellen bestemmingsplan “Maatregel N239, gemeente 

Opmeer” 

 

Inhoud:  

De provincie Noord-Holland is voornemens de verkeersveiligheid van de N239 tussen 

Aartswoud en Winkel te verhogen . Daartoe wordt naast de uitvoering van regulier groot 

onderhoud, een aantal maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn de aanleg van twee 

rotondes,, een fietsbrug over de ringsloot en de aanpassing van de fietsoversteek kruispunt 

N239 met de Alkmaarseweg. Eén rotonde is gepland ter hoogte van de huidige kruising van de 

N239 met de Langereis/Westfriesedijk en één rotonde is gepland ter hoogte van de huidige 

kruising van de N239 met de Zuiderzeestraat /Koggenrandweg. De bestaande brug wordt 

uitgebreid met een aparte fietsbrug om de veiligheid voor de fietsers ten opzichte van de 

provinciale weg te verhogen. Het kruispunt Alkmaarseweg/Westfriesedijk (N239) zal deels 

worden gereconstrueerd vanwege de aanpassing van de bestaande fietsoversteek. 

 

Om het bovenstaande mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure worden 

doorlopen. 

 

Besluit:  

Instemmen met bijgevoegd gemeenteraadsvoorstel en gemeenteraadsbesluit inzake 

vaststelling van het bestemmingsplan “Maatregel N239, Opmeer”. 

 

Argumenten:  

Uitvoering geven aan eerdere besluitvorming inzake het opstarten van een 

bestemmingsplanprocedure voor de gewenste ontwikkeling 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0009371 RB 

Omschrijving: Beheersing eikenprocessierups 

Inhoud:  

Afgelopen tijd is helaas ook in Opmeer de eikenprocessierups aangetroffen. Weliswaar nog wel 

op kleine schaal maar dit vraagt actie om het beheersbaar te houden 

Besluit:  

1 .Protocol omtrent de eikenprocessierups  vast te stellen 

2. Informatiebijeenkomst voor ingezetenen te organiseren 

 

Argumenten:  

1. Hierdoor wordt duidelijk hoe Opmeer met de eikenprocessierups omgaat 

2. burgers worden geïnformeerd en hebben hierdoor meer kennis over de eikenprocessierups 

en hoe Opmeer hiermee omgaat 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0009554 RB 

Omschrijving: Betaalachterstand huurwoning Hoogwoud-Oost 

 

Inhoud:  

Vanwege de opgelopen huurachterstand van een huurder, woonachtig in Hoogwoud-oost, is 

via onze gerechtsdeurwaarder Snijder een vordering ingesteld bij de Kantonrechter om de 

huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. Op 31 juli 2019 heeft de rechter 

besloten dat de huurovereenkomst is ontbonden en de woning kan worden ontruimd. 

 

Besluit:  

Het vonnis van de rechtbank d.d. 31 juli 2019 ten uitvoer te brengen en de woning in 

Hoogwoud op 5 september 2019 te ontruimen. 

 

Argumenten:  

1.1. De huurachterstand is zodanig opgelopen dat ontbinding van de huurovereenkomst en 

ontruiming van de woning gewenst is 

1.2. Het voorstel past in het ingezette beleid, de procedure huurinning 

1.3. De rechter heeft de zaak getoetst en het vonnis tot ontbinding huurovereenkomst en 

ontruiming van de woning uitgesproken 

1.4. Het Wijkteam is bekend met de situatie rondom de huurder en er is geen zicht op een 

stabiele situatie 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0009847 JZ 

Omschrijving: Verkoop 13 vrije sector kavels Heerenweide (Eiland 3) 

 

Inhoud:  

Op zaterdag 6 juli 2019 zijn 13 nieuwe vrije sector kavels in de verkoop gebracht. Op het 

kantoor van Taams Makelaardij, aan wie de gemeente de verkoopbegeleiding in handen heeft 

gegeven, is toen een inloopochtend gehouden, waarbij alle geïnteresseerden een brochure 

konden ophalen. De verkoopbijeenkomst werd goed bezocht en de eerste inschrijvingen 

kwamen al meteen binnen. Inmiddels zijn 12 kavels onder optie en heeft 1 optant aangegeven 

te willen kopen. De overige partijen hebben aangegeven eerst met aannemers in gesprek te 

willen gaan. 

 

Besluit:  

in te stemmen met de verkoop en levering van de 13 vrije sector kavels in Eiland 3 tegen de 

door de Stuurgroep vastgestelde verkoopprijzen; 

 

Argumenten:  

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



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 27-08-2019 week 35 

VASTGESTELD 

4 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0009826 P&O 

Omschrijving: Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 1 januari 2019 - 1 januari 

2021. 

 

Inhoud:  

Op 1 januari 2019 liep de huidige Cao Gemeenten af. Voor de nieuwe Cao, die loopt van 1 

januari jl. tot 1 januari 2021, is door de VNG een principeakkoord met de bonden bereikt. Zij 

vragen nu de mening van de leden over het resultaat. Deze ledenraapleging loopt tot en met 6 

september 2019. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de afspraken die door de VNG met de vakbonden zijn gemaakt in het 

principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2019 – 2021, met uitzondering van de afspraak die 

is gemaakt over de transitievergoeding. 

2. Een kanttekening te plaatsen bij de afspraak over het onderdeel ‘vitaliteit’. 

3. Het standpunt van de gemeente Opmeer toe te lichten op het reactieformulier dat voor de 

ledenraadpleging wordt gehanteerd. 

4. De financiële gevolgen van de nieuwe Cao ad € 382.000 op te nemen de begroting ten laste 

van de begrotingspost salarislasten. 

 

Argumenten:  

1.1 Het merendeel van de afspraken draagt bij aan een eigentijdse, marktconforme Cao. 

1.2 Met de afspraak over de transitievergoeding blijft de ongewenste stapeling van 

ontslaguitkeringen in stand. 

2 Met de nu gemaakte afspraken over vitaliteit wordt geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid dergelijk beleid te harmoniseren wat de verschillen tussen de gemeenten weg 

kan nemen. 

3 Het reactieformulier biedt de mogelijkheid het standpunt van de gemeente toe te lichten. 

4 Zie de financiële paragraaf. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0008557 ZW 

Omschrijving: Rapportage cliëntervaringsonderzoek 2018 

 

Inhoud:  

Op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht een jaarlijks 

cliëntervaringsonderzoek (Ceo) uit te voeren, waarbij wordt onderzocht wat de 

ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke voorzieningen en welk effect burgers 

hebben 

ondervonden van deze voorzieningen op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar 

zelfstandigheid, het verbeteren van hun zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. 

De 

uitkomsten daarvan kunnen worden betrokken bij het verbeteren van de uitvoering van het 

beleid en daarmee het realiseren van de beoogde effecten van het beleid. De wet bepaalt ook 

dat gemeenten de uitkomsten van de onderzoeken jaarlijks verstrekken aan het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voordat de uitkomsten verstrekt mogen worden 

dienen de resultaten geaccordeerd te worden door het college van B&W 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de resultaten welke staan gepresenteerd in de factsheets 

cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018 en de factsheet cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018; 

2. De resultaten te accorderen en ermee in te stemmen dat de gegevens van de resultaten 

van 

het Ceo 2018 worden geleverd aan het ministerie van VWS en gepubliceerd op 

www.waarstaatjegemeente.nl.   

3. Vaststellen van de bijgevoegde informatiebrief welke doorgestuurd zal worden aan de raad 

en aan de commissie SLZ. 

4. Instemmen met het plaatsen van een kort bericht op de website en in het Westfries 

Weekblad met daarin een samenvatting van het onderzoek, nadat de raad en commissie zijn 

geïnformeerd. 

 

Argumenten:  

1 en 2: Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting; 

3 en 4: Hiermee wordt de commissie, raad en de inwoners geïnformeerd over de resultaten 

van het onderzoek. 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 27-08-2019 week 35 

VASTGESTELD 

6 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 19.0008938 SECR 

Omschrijving: Advies n.a.v. onderzoeksrapport Berenschot 

Inhoud:  

Om de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen te ondersteunen en de nieuwe 

gemeenteraad inhoudelijk richting te geven, is onder eindverantwoordelijkheid van het 

managementteam van de ambtelijke organisatie (net als 2014) in maart 2018 een zgn. 

Overdrachtsdocument aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden. Hierin waren het 

bestuurlijke uitgangspunt van behoud van zelfstandigheid, voldoende bestuurskracht en 

behoud van het huidig niveau van voorzieningen en dienstverlening van Opmeer leidend. Het 

Mt concludeerde dat hiervoor extra investeringen in kwaliteit en kwantiteit nodig zijn. Hiervoor 

werden 2 scenario’s geschetst voor 2019 t/m 2022. De kosten van de minimum-variant lopen 

op van € 537.500 euro naar € 790.000 per jaar; de maximum-variant van € 705.000 naar € 

1.087.500 per jaar.  

Naar aanleiding hiervan besloten de coalitiepartijen een onderzoek te laten doen om te 

beoordelen of de ambtelijke organisatie (kwantitatief en kwalitatief) voldoende is toegerust om 

maatschappelijke veranderingen en wijzigingen op het gebied van wetgeving en 

decentralisatie adequaat op te vangen (zie coalitieakkoord). Doel van het onderzoek was om 

te bepalen hoe de zelfstandigheid van Opmeer kan worden gecontinueerd door te investeren 

in het voorkomen van eventuele kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat. In het bijzonder 

moest het Overdrachtsdocument worden getoetst. De raad stemde in afwachting hiervan in 

met de begrote kosten van het jaar 2019 in het minimumscenario. 

Dit onderzoek is gedaan door het gerenommeerde bureau Berenschot, dat op 4 juli jl. het 

rapport ‘Beheergemeente onder druk. Toets van Opmeer tegen de ambitie van zelfstandigheid’ 

heeft aangeboden. In dit advies adviseert het MT over de aanbevelingen van Berenschot op 

basis van de conclusies die het trekt uit het onderzoek (inclusief benchmark).  

 

De aanbevelingen zijn: 

 

1. Stel een inhoudelijke toekomstvisie op voor de gemeente met een duidelijke visie op de 

eigen ambities in relatie met de regionale context. De Toekomstvisie Opmeer 2030 is al 

opgenomen in het coalitieakkoord. Maak hier vaart mee; het geeft richting aan waar de 

gemeente inhoudelijk heen wil. Keuzes in de organisatie (waar zetten we op in en wat zetten 

we op een lager pitje) en de regio (waar doen we aan mee, waar willen we trekker zijn binnen 

het Pact 7.1 en waar volgend) kunnen daarvan worden afgeleid.  

 

2. Voer het Overdrachtsdocument uit. Ontwikkel de organisatie verder langs de lijnen die zijn 

uitgewerkt in de maximum variant van het Overdrachtsdocument; dit is een actie die sowieso 

moet gebeuren als ‘basis op orde’ om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.   

 

3. Alleen de basis op orde zal zeker in de verdere toekomst niet voldoende zijn. Zet in op een 
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versterking van de organisatie in strategisch vermogen en integraal werken. Begin alvast met 

de belangrijkste opgaven en thema’s. Richt hier programma’s en projecten op in en stuur hier 

apart op via programma- en/of projectmanagers. Stel ook een strateeg aan die aan de slag 

gaat met de thema’s, de ontwikkeling van de toekomstvisie en de aansluiting bij de regio op 

strategisch niveau. Begin licht, en bouw dit in de loop van de tijd uit. 

4. Bekijk de samenwerkingsmogelijkheden in de regio. Ga hiermee - in de eerste plaats als 

bestuurders van de zeven West-Friese gemeenten – aan de slag in het kader van de 

uitvoeringsagenda van het Pact 7.1. 

5. Hou er rekening mee dat de ambities en opgaven op termijn alleen maar zullen toenemen.  

Onderken de urgentie en de betekenis ervan voor de organisatie. 

 

Berenschot heeft voor de implementatie hiervan een tijdlijn opgesteld die loopt van september 

2019 tot begin 2022. 

 

Besluit:  

1. vast te stellen dat Berenschot de visie, en aanpak en financiële gevolgen zoals beschreven 

in het Overdrachtsdocument volledig onderschrijft;  

2. in te stemmen met de vijf aanbevelingen; 

3. m.b.t. aanbeveling 1: a. het MT de opdracht te geven om begin oktober 2019 een concept- 

opdrachtformulering voor het opstellen van een Toekomstvisie 2030 te presenteren, inclusief 

een (realistische planning) waarbij enerzijds zoveel mogelijk aansluiting  te zoeken met 

andere strategische ontwikkelingen (omgevingswet, klimaatbeleid, Pact van Westfriesland, 

sociaal domein i.c. transformatie) en anderzijds voldoende snelheid plaatsvindt om richting te 

geven aan de strategische ontwikkelingen; b. het overschot van het beschikbaar gestelde 

budget (ad € 30.000) via de Najaarsnota 2019 in te zetten voor de op te stellen Toekomstvisie 

2030; 

4. m.b.t. aanbeveling 2: a. in de begroting 2020-2023 die in oktober aan de raad wordt 

aangeboden de kosten van de maximum-variant in het Overdrachtsdocument volledig te 

verwerken en de raad te adviseren hiermee in te stemmen; b. het Mt de opdracht te geven de 

vertaling vanuit het overdrachtsdocument te maken naar de afdelingsplannen 2020 e.e.a. in 

relatie met aanbeveling 3.  

5. m.b.t. aanbeveling 3: het MT te opdracht te geven om in de afdelingsplannen 2020 voor 

stellen te doen welke opgaven en thema’s in 2020 via programmatisch werken vorm worden 

gegeven  met specifieke aandacht van de doorontwikkeling van integraal, programmatisch en 

projectmatig werken; rolverdeling tussen de echelons; strategisch vermogen en regievoering; 

facilitering van de dienstverlening; het samenspel tussen politiek bestuur en organisatie;  

6. m.b.t. aanbeveling 4: hiervoor zich in te spannen in het kader van de opstelling en 

vaststelling van de zgn. uitvoeringsplannen voor het Pact 7.1 (najaar 2019);  

7. m.b.t. aanbeveling 5: rekening te houden met nieuwe regels (“in control statement”, 

digitalisering audits/privacy, borging doorontwikkeling dienstverlening na 2020, 

omgevingswet, klimaatbeleid en OOV) hetgeen capaciteit vraagt tussen de 3,5 en 4,5 fte en 
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dit te betrekken bij de begroting 2020.  

8. Meldt bij de presentatie eind augustus aan de gemeenteraad: a. dat het college instemt 

met de vijf aanbevelingen; b. het college in november/december met een voorstel komt bij de 

gemeenteraad m.b.t. de aanpak van een op te stellen Toekomstvisie Opmeer 2030; c. dat het 

financiële effect van het maximum scenario uit het overdrachtsdocument wordt opgenomen in 

de conceptbegroting 2020. 

 

Argumenten:  

1.1 & 2.1  

De belangrijkste aanleiding voor de raad voor dit onderzoek was een toets (‘second opinion’) 

van het Overdrachtsdocument.  

3.1 

De toekomstvisie geeft richting aan de te kiezen bestuurlijke prioriteiten en daarmee aan de 

ambtelijke prioriteiten. 

4.1 & 5.1  

Verdere concretisering van het rapport van Berenschot 

6.1  

Hiervoor is het primair van belang dat er bij alle Westfriese gemeenten bestuurlijk draagvlak 

wordt gecreëerd; 

7.1  

Nieuwe regelgeving brengt nieuwe taken met zich mee en dit vraagt vaak extra capaciteit. 

 


