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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: 19.0013475 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 22-10-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 22-10-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0012346 RO 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief omtrent geen evaluatie inzake Hondenbeleid 

 

Inhoud:  

De raad heeft in de vergadering van 7 februari 2019 een motie ingediend. De motie richt zich 

op het evalueren van het gewijzigde hondenbeleid van 2017. Het college is verzocht het 

gewijzigde hondenbeleid in het vierde kwartaal 2019 te evalueren. 

 

Besluit:  

1. De gemeenteraad conform conceptbrief, met kenmerk 19.0012352, te informeren over het 

niet evalueren van het Hondenbeleid. 

 

Argumenten:  

1.1 De kosten voor een evaluatie van het Hondenbeleid zijn € 10.500,-. 

1.2 Er zijn onvoldoende meldingen/klachten bij de gemeente binnengekomen die een 

evaluatie en de bijbehorende (hoge) kosten in deze tijd rechtvaardigen. 

1.3 De gemeenteraad wordt conform artikel 169 van de Gemeentewet geïnformeerd over het 

besluit van het college om geen evaluatie heden ingang te zetten.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0011959 RB 

Omschrijving: Uitvoering omvormingsplan 2019 

 

Inhoud:  

Jaarlijks wordt er een omvormingsplan gemaakt voor het groenbeheer. 

Burgers kunnen op dit plan reageren. 

 

Besluit:  

1. Uitvoering te geven aan het omvormingsplan 2019, waar het de kap van bomen betreft 

voor diverse locaties, middels het indienen van bijgaande conceptaanvraag kapvergunning 

(kenmerk 19.0013408).  

 

Burgemeester G.J.A.M. Nijpels heeft niet deelgenomen aan de bespreking en besluitvorming 

van dit besluit i.v.m. een privé belang. 

 

Argumenten:  

1.1 Het omvormingsplan is uitvoering van vastgesteld beleid. 

1.2 Inspraak op het omvormingsplan 2019 heeft plaatsgevonden.  

1.3 Voor het kappen van de bomen is een kapvergunning noodzakelijk. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0013327 RB 

Omschrijving: Operationeel uitvoeringplan openbaar groen 2020 

 

Inhoud:  

De gemeenteraad heeft voor het beheer van het openbaar groen een groenbeleidsplan in 

maart 2018 vastgesteld. In dit beleidsplan is de visie op het groenbeheer voor langere periode 

vastgelegd. Hiervoor zijn maatregelen en wijzigingen voorgesteld om tot een optimaal 

groenbeeld te komen. 

Jaarlijks wordt hiervan een gedeelte uitgevoerd, dit is samengevat in het uitvoeringsplan voor 

2020 

 

Besluit:  

Het operationeel uitvoeringsplan openbaar groen 2020 vast te stellen 

 

Argumenten:  

1. Het voorstel is uitvoering van het in 2018 vastgestelde groenbeleidsplan 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0013319 ZW 

Omschrijving: Beantwoording vragen van de fractie van DSV over Parlan 

 

Inhoud:  

Op 3 oktober 2019 zond de fractie van DSV uw college een brief met daarin vragen over 

Parlan naar aanleiding van een krantenartikel. In de bijlage treft u de vragen met 

beantwoording aan. 

 

Besluit:  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de 

fractie van DSV, overeenkomstig de opgestelde raadsinformatiebrief en deze als afschrift aan 

de raad te verzenden. 

 

Argumenten:  

Met de brief worden de vragen die door de fractie van DSV zijn gesteld beantwoord. Hiermee 

wordt voldaan aan de bepalingen van het reglement van Orde van de Gemeenteraad. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0013121 ZW 

Omschrijving: Convenant bibliotheekwerk 2020-2021 

 

Inhoud:  

In 2017 heeft het college ingestemd met het convenant bibliotheekwerk 2018-2019. Het is 

een convenant tussen zes Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, 

Medemblik, Opmeer en Stede Broec) en de Stichting Westfriese Bibliotheken (hierna: de 

bibliotheek). Het huidige convenant biedt ruimte voor verlenging van maximaal twee jaar. Er 

is besloten hier geen gebruik van te maken omdat er de afgelopen twee jaar veel is veranderd 

binnen de organisatie van de bibliotheek. Op hoofdlijnen is het convenant echter nog steeds 

actueel en vormt het de basis voor het convenant 2020-2021.  

 

Het doel van het convenant is het door partijen vastleggen van een samenwerking voor de 

levering van een maatschappelijk bibliotheek pakket voor een vast bedrag per inwoner. De 

subsidieverlening voor huisvesting en het maatwerkpakket wordt door de afzonderlijke 

gemeenten apart beschikt, na vaststelling van de begroting van 2020 door de raden.  

 

Verder vinden naast het regionale convenant bibliotheekwerk 2020-2021 met het bestuur van 

de Stichting Westfriese Bibliotheken nadere gesprekken plaats over de invulling van het 

bibliotheekwerk in het nieuw te realiseren IKC in de gemeente Opmeer en de hieraan 

gekoppelde visie (IKC 3.0). 

 

Met dit voorstel ontvangt u het nieuwe convenant en een toelichting op de wijzigingen. 
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Besluit:  

1. In te stemmen met bijgaand convenant bibliotheekwerk 2020-2021; 

2. In te stemmen met de in het convenant voorgestelde samenwerking voor de levering van 

een maatschappelijk bibliotheek pakket, dat € 12.22 per inwoner bedraagt per 1 januari 2020; 

3. Wethouder R.W. Tesselaar te mandateren om namens het college het convenant te 

ondertekenen;  

4. De gemeenteraad te informeren over het convenant met de informatienota 'convenant 

bibliotheekwerk 2020-2021'. 

 

Argumenten:  

1.1 De bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke bibliotheek.  

Zij richt zich daarbij op 5 kerngebieden: 1. jeugd & onderwijs, 2. participatie & 

zelfredzaamheid, 3. persoonlijke ontwikkeling, 4. verandering & verbreding klassieke 

bibliotheek en 5. bevordering culturele infrastructuur.  

1.2 Het convenant past binnen de specifieke beleidsregels van de algemene 

subsidieverordening.  

2.1 Dit bedrag is het minimale bekostigingsniveau voor de bedrijfsvoering van de bibliotheek.  

2.2 Het voorgestelde bedrag per inwoner past binnen de voorstellen voor de begroting 2020 

die ter vaststelling is voorgelegd aan de raad.  

3. De ondertekening vindt plaats tijdens een gezamenlijk moment. 

Op 6 november ondertekenen de zes Westfriese gemeenten en de bibliotheek gezamenlijk het 

convenant.  

4.1 Een groot deel van het budget voor cultuur gaat naar de bibliotheek. 

Gezien de omvang van het budget is het goed de raad te informeren over de nieuwe 

afspraken.  

4.2 De raad beslist op 14 november aanstaande over de voorgestelde ombuigingen.  

Het convenant bevat relevante informatie over het maatschappelijk bibliotheek pakket en de 

afspraken met betrekking tot financiering. 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 29-10-2019 week 44 

VASTGESTELD 

5 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0009410 ZW 

Omschrijving: Inkoop Wmo, producten meldpunt acute zorg 

 

Inhoud:  

Gemeenten zijn sinds 2017 verantwoordelijk voor de benodigde acute zorg voor inwoners met 

een (licht) verstandelijke beperking die in een crisissituatie terecht gekomen zijn. Deze 

inwoners kunnen niet terecht bij andere vormen van crisisopvang. Binnen de regio 

Westfriesland is de klinische crisiszorg nog niet structureel ingekocht. De ambulante crisiszorg 

wordt via het al ingekochte product individuele begeleiding (niveau zwaar) ingezet. Vanaf 1 

januari 2020 valt dit in het profiel verstandelijke beperking. De intensiteit vindt op basis van 

maatwerk plaats. Om de uitvoering van deze taak te formaliseren willen de Westfriese 

gemeenten met terugwerkende kracht een overeenkomst aangaan. In dit collegeadvies treft u 

een advies aan om de klinische crisiszorg en de coördinatiekosten voor het Meldpunt Acute 

Zorg (MAZ) in Westfries verband gezamenlijk in te kopen. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de regionale inkoop met terugwerkende kracht met ingang van 1 

januari 2018 (om daarmee te voldoen aan de rechtmatigheid) tot 31 december 2021 van de 

coördinatie en de inzet van het product klinische crisiszorg en de opdracht te gunnen aan 

Esdégé-Reigersdaal. Met aansluitend een mogelijkheid tot verlenging van twee (2) keer één 

(1) jaar.  

2. Het tarief voor de klinische crisiszorg voor de jaren 2018 en 2019 vast te stellen op € 

411,30 per etmaal. Vanaf 1 januari 2020 gelden de tarieven van het profiel verstandelijke 

beperking.  

3. Voor gemeente Opmeer de coördinatiekosten op basis van de verdeelsleutel naar 

inwoneraantal te begroten op € 1627,- voor 2018 en op € 1687,- voor 2019.    

4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn te mandateren voor 

het aangaan van de overeenkomst en eventuele verlengingen met betrekking tot de 

overeenkomst met het meldpunt acute zorg. 

 

Argumenten:  

1.1 Voldoen aan een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

1.2 Esdégé-Reigersdaal is de enige die de coördinatie van het MAZ kan uitvoeren zonder dat 

de zorgcontinuïteit in het geding komt. 

1.3/4.1 Voldoen aan afspraken met betrekking tot regionale samenwerking en inkoop. 

2.1 Het toepassen van één betalingssystematiek met één tarief. 

3.1 De rekening voor coördinatie van het MAZ in 2018 en 2019 is reeds ingediend. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0012771 PZI 

Omschrijving: Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid met betrekking tot de 

aanschaf van een Audio- vergadersysteem en presentatiemateriaal Raadzaal Opmeer. 

 

Inhoud:  

Voor de raadzaal in gemeente Opmeer willen wij graag een nieuw audio-, vergadersysteem en 

presentatiemateriaal aanschaffen. Het huidige systeem is verouderd (aanschaf 2008) en het 

geluid is slecht hoorbaar voor verschillende partijen. Voor de aanschaf van een nieuw systeem 

in de raadzaal  hebben wij een marktverkenning gehouden door 4 partijen uit te nodigen. Uit 

de marktverkenning blijkt dat het meest wenselijk is om een overeenkomst op basis van een 

enkelvoudige procedure tot stand te brengen, om de kwaliteit van het systeem te waarborgen. 

De servicekosten van het systeem zorgen ervoor dat wij (gering) boven het drempelbedrag 

voor een enkelvoudige onderhandse procedure uitkomen, daarom wensen wij gebruik te 

maken van uw afwijkingsbevoegdheid. 

 

Besluit:  

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

de opdracht leveren en bieden van servicediensten aan ons audio-, vergadersysteem en 

presentatiemateriaal; 

2. in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. 

Argumenten:  

1.1 Uw college mag afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

1.2 De kosten van de benodigde diensten gaan het drempelbedrag van een enkelvoudige 

onderhandse procedure te boven; 

Voor het eenmalig aanschaffen en plaatsen van het audio-, vergadersysteem en 

presentatiemateriaal blijven we onder het drempelbedrag, maar omdat we ook gebruik willen 

maken van de servicediensten, voor het onderhoud en beheer, van het systeem door 

leverancier Jacot, zijn we gehouden aan een meervoudig onderhandse procedure. Hiervan 

willen we afwijken. 

1.3 Raad van State en gemeente Den Haag heeft goede ervaring met deze partij; 

Jacot heeft goede referenties. Bovenstaande gemeentes hebben een positieve ervaring met 

deze partij met betrekking tot de service en kwaliteit van de geleverde systemen. 

1.4 Jacot voorziet in onze behoefte; 

Jacot stelt kwaliteit boven alles, het goed functioneren van het systeem is van groot belang 

voor het vastleggen en uitzenden van de vergaderingen. Op basis van het gevoerde gesprek is 

gebleken dat zij over passende kennis beschikken en in staat zijn gemeente Opmeer goed te 

adviseren. Bovendien hebben zij ervaring met het installeren van dergelijke systemen bij 

zowel grote als relatief kleine gemeenten.  

2.1 De enkelvoudige procedure is voor deze opdracht de meest effectieve procedure die met 

de minste kosten voorziet in de inkoopbehoefte. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 19.0013118 RB 

Omschrijving: Stemming HVC aandeelhoudersenergie 

 

Inhoud:  

Op 9 september 2019 heeft de jaarvergadering van HVC AandeelhoudersEnergie B.V. (HVC 

AE) 

plaatsgevonden. Tijdens die jaarvergadering zijn een aantal zaken besproken waarvoor 

overeenkomstig de statuten van HVC AE voorafgaande goedkeuring nodig is van de algemene 

vergadering van HVC AE. 

Het betreft:  

1. de zomerstop in besluitvorming, nu worden geen besluiten genomen in de maanden juli en 

augustus in verband met vakanties. Voorgesteld wordt dit wel te doen. 

2. Nieuwe producten aan te bieden, namelijk 

1. Het energie uit afval indextarief en  

2. energie uit afval 7-jaar garantieprijs 

3. Wijziging tarievenbeleid 2022 en verder. Voorgesteld wordt de administratiekosten van HVC 

AE door te berekenen. 

 

Besluit:  

Te stemmen voor:  

1. het vervallen van de zomerstop in de besluitvormingsperiode. 

2. Het aanbieden van product 1: 1- of 2 jaarmarktgemiddelde 

3. Het aanbieden van product 2: 7-jaar vaste prijs 

4. Wijziging tarievenbeleid 2022 en verder. 

 

Argumenten:  

1. Het besluitvormingstraject is met zomerstop niet haalbaar. 

2. De laagste prijs vastleggen is lastig. 

3. De laagste prijs vastleggen is lastig. 

4. De werkelijke kosten worden niet berekend. 
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Volgnr: 010 Poststuk: 19.0013369 RO 

Omschrijving: Voortgang opstellen uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 

 

Inhoud: 

Najaar 2018 hebben de raden een intentieverklaring ‘Westfriesland pact door’ afgegeven. Dit 

heeft geleid tot het formuleren van zes maatschappelijke opgaven en ambities op de volgende 

beleidsvelden: 

1. Wonen en leefbaarheid 

2. Energietransitie en klimaatadaptie 

3. Onderwijs en arbeidsmarkt 

4. Vrije tijd (Leisure) 

5. Ondernemen en Economie 

6. Zorg en Sociaal Domein 

Deze zijn in juni 2019 door alle zeven raden vastgesteld. Dit was de start om daadwerkelijk te 

komen tot invulling van het Uitvoeringsprogramma, het UVP. Gelijktijdig met de vaststelling 

van maatschappelijke opgaven en ambities is een ‘longlist’ van onderwerpen gepresenteerd. 

In het UVP prioriteren we de onderwerpen uit de longlist (2 à 3 onderwerpen per thema), 

stellen we concrete doelen voor de korte (2 jaar) en langere (5 jaar) termijn, geven we aan 

wat dat gaat kosten en wie we daarbij nodig hebben. Nadrukkelijk zoeken we de aansluiting 

met externe stakeholders, zoals de Westfriese bedrijvengroep, de zorg en het onderwijs. 

Bureau Buiten begeleidt ons bij dit proces.  

Op 11 september was er een kick-off en op 26 september is er een bijeenkomst geweest met 

collega’s en externe stakeholders om input op te halen. Er is gekozen voor een knip in de 

uitvoering om tot een UVP te komen: 

1. Een grove schets van het UVP. Hierin staan de gekozen acties en aan welk thema zij 

iets bijdragen. 

2. De verfijning van het UVP. Hierin wordt ook ingegaan op wie we nodig hebben om de 

acties uit te werken en hoeveel (extra) capaciteit en middelen dit met zich mee brengt.  

 

De opbrengst van de twee bijeenkomsten vormt het onder punt 1 genoemde grove UVP en is 

door Bureau Buiten verwerkt in bijgaande notitie. 

 

Op 15 oktober zijn de colleges over de voortgang van het UVP en de opbrengst van 11 en 26 

september bijgepraat. Er werden enkele inhoudelijke suggesties gedaan die worden 

meegenomen bij de uitwerking. En er werd vooral aandacht gevraagd voor de aansturing of 

‘governance’ van het Pact en het daarbij horende UVP. Hierover is een voorstel in 

voorbereiding, met als uitgangspunt dat het bestuurlijk opdrachtgeverschap van projecten en 

deelprogramma’s – net als in de huidige situatie – bij de portefeuillehouders ligt. Er wordt een 

afspraak ingepland om dit voorstel voor te bespreken met (vertegenwoordiging van) de 

portefeuillehouders VVRE en Madivosa. 
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Besluit: 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de bijeenkomst 26-9-2019 en 15-10-2019. 

2. Akkoord gaan met het presenteren van deze uitkomsten tijdens de regionale 

raadsledenbijeenkomst van 20 november 2019 na behandeling van de notitie in het 

portefeuillehoudersoverleg VVRE/Madivosa. 

 

Argumenten: 

Deze stappen in proces komen voort uit het door colleges en raden vastgesteld besluit over de 

regionale opgaves en ambities en daarbij behorende raadsopdracht om te komen tot een UVP. 

De manier waarop we tot het UVP komen is beschreven in het Projectplan dat in uw college 

van (DATUM) aan de orde is geweest bij de behandeling van de ABZ stukken. 

 


