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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: 20.0015761 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: 20.0015366 RB 

Omschrijving: Tussentijdse winstuitkering grondexploitatie Heerenweide 

 

Inhoud:  

Jaarlijks wordt de grondexploitatie Heerenweide geactualiseerd. In deze grondexploitatie 

participeren naast de gemeente Opmeer ook de ontwikkelaars USP en KlokOntwikkeling. Zij 

hebben verzocht om een tussentijdse winstuitkering. 

 

Besluit:  

Zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk 1 Oktober 2020 over te gaan tot een winstuitkering van 

€ 515.063 aan de ontwikkelaars.  

 

Argumenten:  

1.1 Slechts bij unanimiteit van de partijen kan tot eerdere winstneming worden overgegaan.  

1.2 Fase 1 is naar verwachting eind 2020 gereed.  

1.3 De hoogte van de winst bedraagt een derde van het begrote eindresultaat.  

1.4 De hoogte van de uit te keren winst valt binnen de genomen winst volgens de POC 

methode. 
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0014364 SBO 

Omschrijving: Ensia 2019 

 

Inhoud:  

Accordering Ensia 2019 

 

Besluit:  

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde collegeverklaring waarin de zelfevaluatie ENSIA 2019 

is verantwoord. 

2. Akkoord te gaan met de uittreksels voor de zelfevaluatie BRP en PNIK. 

3. Akkoord te gaan met de verantwoordingsrapportage(s) BAG, BGT, BRO. 

4. Akkoord te gaan met de letter of representation (LOR) voor de opdrachtverstrekking aan de 

IT-Auditor. 

5. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening van 2019 te verwijzen naar de 

collegeverklaring. 

 

Argumenten:  

Het doel van ENSIA is om in één systematiek de verantwoording te bundelen over: 

• Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwinet); 

• Basisregistratie Personen (BRP); 

• Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK); 

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); 

• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); 

• Basisregistratie Ondergrond (BRO). 

 

Deze systematiek ging in 2019 onder meer uit van de baseline informatiebeveiliging 

Nederlandse gemeenten (BIG) en zal per 1 januari 2020 uitgaan van de baseline 

informatiebeveiliging overheid (BIO). 

De zelfevaluatie van de BIG is onderdeel van de ENSIA systematiek. ENSIA sluit aan op de 

gemeentelijke control cyclus voor informatiebeveiliging, hierdoor heeft het gemeentebestuur 

meer inzicht over de mate van informatieveiligheid van de gemeente en kan het bestuur beter 

sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0015664 SBO 

Omschrijving: Kadernota 2020, ombuigingen richting begroting 2021 en onderzoek  reserves 

 

Inhoud:  

besluiten college 7 april en 21 april omtrent vorm en inhoud van ombuigingen richting 2021 in 

Kadernota 2020 vertalen naar raadsinformatiebrief 

 

Besluit:  

1. akkoord met inhoud raadsinformatiebrief  

2. versturen raadsinformatiebrief aan gemeenteraad  

3. akkoord met voorgestelde planning 

4. voor zover mogelijk binnen Coronatijd, de raadsinformatiebrief nader toelichten in 

commissie BZV 

 

Argumenten:  

Een inventarisatie begroting 2020 en een prognose begroting 2021 geven aan dat de 

meerjarenbegroting niet sluitend is. In de collegevergadering dd 7 april jl heeft het college 

besloten (zie secretaris aantekeningenbesluit) om de voorgestelde oplossingsrichtingen goed 

te keuren. Vervolgens heeft het college dd 14 april besloten deze oplossingsrichtingen door 

het Managementteam te vertalen naar een raadsinformatiebrief. Daarna heeft het college dd 

21 april jl besloten om een aanvulling te doen op de gekozen oplossingsrichtingen.  Het 

college heeft tevens besloten om de raadsinformatiebrief vanuit het Managementteam voor te 

leggen aan het college.  Deze aanvulling wordt toegevoegd aan de raadinformatiebrief.  Op 

deze wijze wordt de gemeenteraad vroegtijdig hierover geïnformeerd. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 20.0015332 FIN 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Concept jaarstukken 2019 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

• De concept jaarstukken 2019 (programmaverantwoording en jaarrekening) van de 

gemeente Opmeer en de concept jaarrekening 2019 (incl. volkshuisvestingverslag) van het 

Woningbedrijf; 

• Nieuwe datum jaarstukken in commissie BZV en Raad. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0015665 JZ 

Omschrijving: Verkoop openbaar groen achter Spanbroekerweg 140 

 

Inhoud:  

De eigenaren/bewoners van Spanbroekerweg 140 te Spanbroek hebben verzocht om een 

gedeelte van het openbaar groen achter hun perceel te mogen kopen. Het gaat hier om een 

strook grond over de gehele breedte van hun eigen perceel en grenzend aan het VVS-

complex. De onderhavige strook komt op basis van het Groenbeleidsplan niet voor uitgifte in 

aanmerking. Het is echter wel al geruime tijd gebruikelijk dat concrete verzoeken om een 

stukje openbaar groen, dat niet als ‘uitgeefbaar’ is bestempeld, van de gemeente te mogen 

kopen op zijn merites worden beoordeeld en het college van B&W in een aantal specifieke 

gevallen zich, op basis van de daarvoor aangevoerde argumenten, toch bereid heeft getoond 

om tot verkoop over te gaan. Ook ten aanzien van dit verzoek kunnen goede redenen worden 

aangevoerd om aan het verzoek om verkoop te voldoen. 

 

Besluit:  

1. een strook grond achter Spanbroekerweg 140 te verkopen tegen een koopsom van € 

4.988,74 (k.k.); 

2. de opbrengst te verantwoorden ten gunste van de post ‘Openbaar groen’ op 

grootboekrekening-nummer 6.560.00. 

 

Argumenten:  

1.1 Verkoop van de grond is te rechtvaardigen vanwege de bijzondere ligging van het perceel. 

1.2 Verkoop van het perceel openbaar groen, niet noodzakelijk om te behouden, levert ca. € 

4.988  op. 
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Secretaris aantekening  SECR 

Voorstel Tussentijdse winstuitkering grondexploitatie Heerenweide. 

Wethouder Kalthoff wenst de volgende aantekening: “wethouder Kalthoff stemt in dat conform 

het verzoek van de ontwikkelaars de tussentijdse winstuitkering “zo snel als mogelijk” uit te 

keren”.  

 

Voorstel raadsinformatiebrief Kadernota 2020/ombuigingen richting begroting 

2021. 

Wethouder Kalthoff wenst de volgende aantekening: “Wethouder Kalthoff vindt de koppeling 

van toekomstige ombuigingen aan zelfstandigheid Opmeer niet onderbouwd en niet 

opportuun. 

Voor wethouder Kalthoff blijft 5% ozb voor 2021 kaderstellend en hij stemt niet in met de 

raadsinformatiebrief waarin wederom 30% ozb verhoging is opgenomen als te onderzoeken 

variant.” 

 

Wethouder Beemster wenst de volgende aantekening: “wethouder Beemster vindt de 

aantekening van wethouder Kalthoff onbegrijpelijk. Omdat op 21 april jl. is besloten dat 

tevens wordt onderzocht naar de mogelijkheden indien de OZB-verhoging zich beperkt tot 

5%.” 

 

Wethouder Tesselaar wenst de volgende aantekening: “wethouder Tesselaar sluit zich aan bij 

de aantekening van wethouder Beemster en voegt daaraan toe dat de raadsinformatiebrief 

een uitvloeisel is van de besluitvorming op 7 en 21 april jl.” 
 


