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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: 19.0008051 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 25-06-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 25-06-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0007794 RO 

Omschrijving: Algemeen Bestuur CAW 4 juli 2019 

 

Inhoud:  

Op 4 juli 2019 komen de portefeuillehouders van de Westfriese gemeenten bijeen voor een 

vergadering van het Algemeen Bestuur van het CAW. De vergadering wordt gehouden in het 

gemeentehuis van Hoorn, aanvang 11.00 uur. 

 

Besluit:  

1. Agendapunt 2 Vaststelling agenda: voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Agendapunt 3 Ingekomen en uitgaande stukken: voor kennisgeving aan te nemen. 

3. Agendapunt 4 Verslag, besluiten- en actielijst: instemmen met voorstel tot vaststelling van 

het verslag, de besluiten- en actielijst. 

4. Agendapunt 5 Definitief vaststellen van jaarstukken en begroting: in te stemmen met 

5. Agendapunt 6 Opdrachtverlening Bodemzorg voor uitvoeren ‘dagelijkse’  

uitvoeringstaken beheer Westwoud vanaf pensionering huidige medewerker: in te stemmen 

met voorstel  tot het verlenen van opdracht aan Bodemzorg voor het uitvoeren van de 

‘dagelijkse’ beheerswerkzaamheden van de stortplaats Westwoud miv 1 november 2019.  

6. Agendapunt 7 Opdrachtverlening vanuit CAW voor handhavende taken   

aan gemeente Medemblik: in te stemmen met het voorstel inzake handhaving door gemeente 

Medemblik mbt ondergrondse containers. 

7. Agendapunt 8 Onderzoek toekomst CAW; voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Agendapunt 9 Stand van zaken besluitvorming DVO / Accountantsonderzoek; voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

en kennis te nemen van de overige stukken van de agenda. 

 
 

 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 02-07-2019 week 27 

VASTGESTELD 

2 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0007845 RB 

Omschrijving: Vergadering portefeuillehouders VVRE 4 juli 

Inhoud:  

Op 4 juli 2019 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen 

met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehouderoverleg VVRE op 4 juli 2019. 

2. Agendapunt 3, verslag vorige vergadering: in te stemmen met het vaststellen van het 

verslag van het overleg van VVRE van 6 juni 2019. 

3. Agendapunt 4, Introductie van de app ‘Gouden Eeuw’: Kennis nemen van de presentatie 

over de app ‘Gouden Eeuw’. 

4. Agendapunt 5, Herbestemming REA-gelden: In te stemmen met  

A: voorgestelde herbestemming van middelen voor:  

-De Gouden Eeuw App (€ 40.000,-)  

-Het Techniek Pact Westfriesland (€ 61.257,-)  

-De Kom Binnen Bij de Bedrijven Dag (€ 10.000,-)   

B: het vragen aan de provincie om verhoging van haar bijdrage aan de Gouden Eeuw App en 

C: het voorgestelde vervolgproces om het project Gouden Eeuw app op een juiste wijze voort 

te zetten en te borgen. 

5. Agendapunt 6, Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN: Kennis te nemen van het verslag en 

de toelichting hierop van de dossierhouders. 

6. Agendapunt 7, Archeologie Westfriesland: Bespreken of functiescheiding opdrachtnemer en 

opdrachtgever bij Archeologie West-Friesland wenselijk is. De discussie ingaan met het 

volgende standpunt:  

1. de situatie te laten zoals deze is en daarmee langere procedures, versnippering van kennis, 

‘onzin-onderzoek’ en kostenstijging voorkomen. 

2. Voorstellen om de voorlichting aan particuliere ontwikkelaars voor privé-projecten te 

verbeteren via de websites van de gemeenten en andere kanalen. 

7. Agendapunt 8,  Afhandeling bezwaarschriften urgentie wonen: In te stemmen met het 

invoeren van ambtelijk horen in het geval van bezwaarschriften op grond van de 

Huisvestingsverordening. 

8. Agendapunt 9, Westfriese Energiestrategie (WES): kennis te nemen van de mededelingen 

en ontwikkelingen in de regionale energiestrategie 

9. Agendapunt 10, Mededelingen/informatie-uitwisseling/Rondvraag:  

A:  Regionale afstemming: het Nieuwbouwplan Keern 33-35 Hoorn geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen.   

B: Regionale raadsledenbijeenkomsten 2019: de overdracht wegen aan te melden voor beide 

bijeenkomsten, informerend op 25 september en afstemmend op 20 november. 

C: kennis te nemen van de overige mededelingen. 
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Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies 

over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer nader onderbouwd 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0007826 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 4-7-2019 

 

Inhoud:  

Op 4 juli 2019 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa. Tijdens dit overleg worden 

onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. Wij hebben kennis 

genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen. Het gezamenlijk overleg 

Madivosa/VVRE zal deze keer geen doorgang vinden. 

 

Besluit:  

Met betrekking tot verslagen vorige vergaderingen (agendapunt 2) 

1. In te stemmen met vaststelling van het verslag van 6 juni 2019. 

Met betrekking tot Statement VNG (jeugdzorgplus) (agendapunt 4) 

2. Kennis te nemen van het statement van de VNG n.a.v. de meest passende zorg voor de 

meest kwetsbaren (Jeugdzorg Plus) en het discussie stuk ‘Goede JeugdzorgPlus voor onze 

kinderen’ van fracties van PvdA, GroenLinks, SP en Progressieven in NoordHolland Noord. 

3. Een visie te vormen vanuit de regio West Friesland op beide stukken. 

4. Deze informatie mee te geven voor de stuurgroep bovenregionale specialistische Jeugdhulp 

op 12 juli. 

Met betrekking tot uitname reserves MO/BW (agendapunt 5) 

5. In te stemmen met het voorstel aan de Hoornse gemeenteraad voor een uitname van € 1 

miljoen uit de reserves MOBW en dit bedrag te verdelen over de Westfriese gemeenten naar 

rato van het aantal inwoners op 1 januari 2019. 

Met betrekking tot opdrachtverlening WerkSaam (agendapunt 6) 

6. In te stemmen met het voorstel om WerkSaam te vragen om advies uit te brengen via 

welke procedure de gemeenten op een juridisch juiste wijze rechtstreeks opdracht kunnen 

geven aan WerkSaam. 

Met betrekking tot voorstel inzake inkoop en contractmanagement: 

7. a. Kennis te nemen van het rapport ‘Toekomstige samenwerking rond inkoop- en 

contractmanagement in WF7’ (Berenschot); 

b. In principe in te stemmen met de voorgestelde voorkeursoptie (netwerkorganisatie), maar 

hierover pas een definitief besluit te nemen (op basis van een aanvullend advies) als duidelijk 

is welke middelen hiervoor ter beschikking moeten worden gesteld en de dekking daarvan in 

de gemeentelijke begroting; 
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c. de ambtelijk opdrachtgevers opdracht te geven tot het in gang zetten van de noodzakelijke 

vervolgstappen zodat per 1 januari 2020 het resultaatgerichte inkoop- en 

contractmanagement kan starten. 

 

Argumenten:  

De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband. 

De inhoudelijke argumenten staan beschreven in de kolom ‘Advies B&W’. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0007716 FIN 

Omschrijving: Meicirculaire gemeentefonds 2019 

 

Inhoud:  

In dit advies wordt inzicht gegeven over de gevolgen van de Meicirculaire 2019 voor de 

Meerjarenbegroting van de gemeente Opmeer. 

 

Besluit:  

• Kennis te nemen van de analyse en de financiële gevolgen van de Meicirculaire 2019.  

• De gemeenteraad voorstellen om de financiële gevolgen van de Meicirculaire 2019 te 

betrekken bij de opstelling van de begroting 2020 

• De gemeenteraad voorstellen om de lasten die samenhangen met de 

taakmutaties/decentralisatieuitkeringen zoals weergegeven in Tabel 1 op te nemen in de 

begroting 2020 e.v. 

• De gemeenteraad voorstellen om de gevolgen van de Meicirculaire 2019 te verwerken in een 

begrotingswijziging 2019. 

 

Argumenten:  

De raad kan deze informatie betrekken bij  haar besluitvorming over de Begroting 2020 en de 

Meerjarenraming 2021-2024 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0007797 FIN 

Omschrijving: Wijzigingen Mandaatregeling gemeente Opmeer 2017 

 

Inhoud:  

Dit voorstel omvat een aantal wijzigingen op de Mandaatregeling gemeente Opmeer 2017 om 

deze aan te laten sluiten op de werkpraktijk. De wijzigingen zijn het gevolg van de 

organisatiewijziging waarbij de drie huidige sectoren zijn gevormd en de uitbesteding van de 

financiële administratie aan de gemeente Medemblik. De veranderde werkprocessen vragen 

om een verandering in de bevoegdheden van betrokken medewerkers. 
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Besluit:  

1. De mandaten 8.1 t/m 8.22 van ‘hoofdstuk 8 Afdeling Financiën’ van de Mandaatregeling 

gemeente Opmeer 2017 in te trekken; 

2. Hoofdstuk 8 van de Mandaatregeling gemeente Opmeer 2017 ter hernoemen tot Hoofdstuk 

8 ‘Taakveld Financieel Beleid’; 

3. De mandaten 3.24 t/m 3.32 zoals in bijlage 2 opgenomen toe te voegen aan hoofdstuk 3 

‘Afdeling Realisatie en Beheer’ van de Mandaatregeling gemeente Opmeer 2017; 

4. De mandaten 5.18 t/m 5.23 zoals in bijlage 2 opgenomen toe te voegen aan hoofdstuk 5 

‘Afdeling Publiekszaken en Informatievoorziening’ van de Mandaatregeling gemeente Opmeer 

2017; 

5. De mandaten 8.1 t/m 8.16 zoals in bijlage 2 opgenomen toe te voegen aan hoofdstuk 8 

‘Taakveld Financieel Beleid’ van de Mandaatregeling gemeente Opmeer 2017. 

 

Argumenten:  

Citerend uit de inleiding van de bestaande Mandaatregeling: “in het belang van een meer 

doelmatige en snellere besluitvorming evenals een klantgerichte dienstverlening is het 

wenselijk dat de uitoefening van een aantal bevoegdheden wordt overgedragen aan 

ambtenaren”. 

Het is vervolgens ook van belang om deze mandaten actueel te houden zodat er geen 

onduidelijkheid kan bestaan over bevoegdheden. 

De organisatie rondom de voormalige afdeling Financiën is in de afgelopen jaren in zulke mate 

gewijzigd dat een actualisatie van mandaten nodig is. 

 


