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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: 20.0017367 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 26-05-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 26-05-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0016701 SHG 

Omschrijving: Schriftelijke vragen fractie gemeentebelangen collegebesluiten i.r.t 

woningbouwcapaciteit 

 

Inhoud:  

De Fractie Gemeentebelangen uit de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over een 

aantal genomen collegebesluiten in relatie tot de woningbouwcontingentering. 

Voor de beantwoording van de vragen is een concept beantwoordingsbrief opgesteld. 

 

Besluit:  

1. De beantwoording van de gestelde vragen conform de opgestelde concept-brief vast te 

stellen. 

 

Argumenten:  

1.1  Met de beantwoording wordt voldaan aan het reglement van orde van de gemeenteraad.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 20.0016253 SHG 

Omschrijving: Nota interbestuurlijk toezicht 2019 

 

Inhoud:  

In de Gemeentewet is geregeld dat de gemeenten verplicht zijn informatie over de uitvoering 

van de taken in medebewind te verstrekken. Provincies houden toezicht op gemeenten en het 

Rijk houdt toezicht op de provincies. Dit is het zgn. verticale toezicht. Naast het verticale 

toezicht onderscheiden we het horizontale toezicht. Dit is het toezicht binnen de zelfde 

bestuurslaag. De raad houdt toezicht op de uitvoering van taken door het college. Voor een 

aantal taken, wetten waarin de provincies geen taken of expertise hebben zoals in het sociale 

domein, welzijnstaken en dienstverlening, ligt het toezicht bij het Rijk. Provinciale Staten van 

Noord-Holland hebben in de provinciale Verordening systematische toezichtinformatie Noord-

Holland aangegeven welke toezichtinformatie moet worden verstrekt.  Het gaat hier  om de 

uitvoering van de Archiefwet, het Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening, externe veiligheid en 

financiën. De verantwoording (toezichtinformatie) over het medebewind gebeurt in de vorm 

van toezichtindicatoren die door de Wet revitalisering generiek toezicht zijn voorgeschreven. 

Het rijk en de provincie beoordelen de gemeentelijke uitvoering van de medebewindtaken aan 

de hand van de door het college aan de gemeenteraad beschikbaar gestelde 

toezichtinformatie. De gemeenten moeten de gevraagde informatie voor 15  juli aan 

Gedeputeerde Staten verstrekken.  Voor 2019  is een verantwoordingsverslag ‘Nota 

interbestuurlijk bestuurlijk toezicht 2019’ opgesteld. 

Daarnaast moeten wij op grond van artikel 10.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening 

jaarlijks verslag aan de gemeenteraad uitbrengen van het door ons gevoerde beleid op het 

gebied van de ruimtelijke ordening. Dit verslag is onderdeel van de nota. 

 

Besluit:  

1. Het verantwoordingsverslag ‘Nota interbestuurlijk toezicht 2019’, met daarin opgenomen 

het verslag Wet ruimtelijke ordening 2019, vast te stellen. 

2. De Nota interbestuurlijk toezicht 2019 voor kennisgeving aan te bieden aan de 

Gemeenteraad, als onderdeel van de jaarrekening 2019. 

 

Argumenten:  

1.1 De nota bevat de toezichtinformatie met een verantwoording van de rapportages over de 

toezichtindicatoren.  

1.2 Met deze nota voldoen we aan de verantwoordingsverplichting op grond van artikel 169 

van de Gemeentewet. 

1.3 Met deze nota voldoen we aan de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-

Holland. 

1.4 Met deze nota voldoen we aan artikel 10.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. 

2 Aansluiten bij de  planning en control-cyclus is het meest efficiënt. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0017030 RO 

Omschrijving: Last onder dwangsom Middelweg 4 Opmeer 

 

Inhoud:  

Op het perceel Middelweg 4 te Opmeer worden voertuigen en een trailer geparkeerd op de 

bestemming “Agrarisch – Cultuur”. Dit gebruik is op grond van het bestemmingsplan en de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toegestaan. Vanuit de omgeving is hierover 

geklaagd.  

Om die reden is een handhavingsprocedure opgestart en is de eigenaar van het perceel 

geïnformeerd over de geconstateerde overtreding. De eigenaar heeft naderhand een 

zienswijze ingediend tegen uw voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. De 

ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om van handhavend optreden af te zien. U wordt 

daarom geadviseerd om de eigenaar een last onder dwangsom van € 5.000,- op te leggen. 

 

Besluit:  

De eigenaar van de Middelweg 4 te Opmeer een last onder dwangsom van € 5.000,- op te 

leggen. 

 

Argumenten:  

Er is sprake van overtreding van een wettelijk voorschrift, te weten artikel 2.1, lid 1 sub c van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Legalisatie van de geconstateerde overtreding is niet mogelijk, omdat het toestaan van het 

parkeren van voertuigen en trailers op deze bestemming leidt tot verrommeling van het 

buitengebied en de gronden met deze bestemming als buffer dienen tussen de bebouwing en 

het nabijgelegen recreatie- en natuurgebied.  

 

Het vastgestelde bedrag staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden 

belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0015160 RO 

Omschrijving: Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 

 

Inhoud:  

Na het vaststellen van de gemeenschappelijke ambities en opgaven voor het Pact van 

Westfriesland is vanaf juni 2019 hard gewerkt aan de invulling van het Uitvoeringsprogramma, 

het UVP.  Onder begeleiding van Bureau Buiten zijn bijeenkomsten gehouden voor in- en 

externe partners. Ook heeft de raad de mogelijkheid gekregen om aan het UVP een bijdrage 

te leveren. Dit heeft geresulteerd in een concept einddocument in januari 2020. Hierna heeft 

het portefeuillehouders overleg Madivosa/VVRE zich hierover gebogen en zijn er (lokale en) 

regionale bijeenkomsten voor de raad georganiseerd. De opbrengst hiervan is verwerkt in het 

concept en kan nu als definitieve versie door naar de raad om vast te laten stellen. 

 

Besluit:  

1. De raad voor te stellen het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen 

conform bijgaand raadsvoorstel (20.0015161); 

2. Kennis te nemen van het voorgenomen proces tot vaststelling. 

 

Argumenten:  

1.1 Het Uitvoeringsprogramma is een verdere uitwerking van de in 2019 tussen de Westrfriese  

gemeenten uitgesproken ambities, opgenomen in het Pact van Westfriesland 7.1.  

1.2 Het Uitvoeringsprogramma draagt bij aan een gecoördineerde gezamenlijke uitwerking 

van bovenlokale vraagstukken.  

1.3 In het portefeuillehouders overleg is door Drechterland gevraagd duidelijker aan te geven 

wat er met de inbreng van raadsleden tijdens de raadsledenbijeenkomst van 11 maart, wordt 

gedaan. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het raadsvoorstel, waarbij expliciet is 

opgenomen dat de tips en suggesties worden meegenomen in de uitwerking en uitvoering van 

het uitvoeringsprogramma. 

1.4 Uiteraard is de oorspronkelijke planning (besluitvorming in de raden vóór het VNG 

Congres) komen te vervallen. Het voorstel is nu om de besluitvorming zo spoedig mogelijk na 

het zomerreces – in september – af te ronden. Eerder is aan de raden toegezegd 

vooruitlopend op de formele besluitvorming nog een ontmoetingsmoment te faciliteren. 

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen hopen wij dit begin september te organiseren. Het 

raadsvoorstel kan na besluitvorming in de colleges alvast naar de raadsleden worden 

toegezonden zodat er ruime voorbereidingstijd is. 

 
 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 02-06-2020 week 23 

VASTGESTELD 

5 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 20.0017296 RB 

Omschrijving: Publicatie in NHD over overdracht wegen 

 

Inhoud:  

Op dinsdag 28 mei 2020 heeft in het Noordhollands Dagblad/Dagblad van Westfriesland een 

artikel gestaan over de overdracht van waterschapswegen aan de gemeenten. Het artikel 

heeft als kop “Polderweg wordt gemeentelijk bezit” (bijgevoegd). Dit artikel heeft de nodige 

verbazing opgewekt.  

  

De conclusies die betrokken journalist ter zake verbindt aan de door hem gevoerde 

gesprekken zijn te absoluut en voorbarig. Het is van belang een genuanceerder beeld te 

schetsen. Het krantenbericht doet af aan de zorgvuldige wijze waarop wij in de afgelopen 

periode in gezamenlijkheid met de gemeenteraad proberen op te trekken in het ingewikkelde 

traject met betrekking tot de wegenoverdracht. 

 

Zoals u kunt aflezen uit de reactie van stuurgroeplid Bashara zitten we in Westfriesland nog 

volop in een proces van gezamenlijke standpuntbepaling en wordt voorgesorteerd op 

verdergaande onderhandelingen. 

  

Omdat dit bericht het gevoel opwekt dat de kwestie al in de zogenoemde “kannen en kruiken” 

is, is het van belang dit naar de gemeenteraad te ontkrachten. Dit is niet het geval. Dat kan 

immers niet zonder gedegen onderzoek naar de voor- en nadelen van deze overdracht en 

daarop gebaseerde besluitvorming in het college en gemeenteraad. 

 

Besluit:  

De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 

Argumenten:  

Het is van belang de raad te informeren dat de overdracht nog niet geheel rond is. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 20.0017080 RB 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE 04-06-2020 

 

Inhoud:  

Op 25 mei 2020 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

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

met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. 
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Besluit:  

1. In het portefeuillehouderoverleg VVRE op 4 juni 2020 de volgende standpunten in te 

nemen:  

2. Agendapunt 2, Verslag vorige vergadering: De verslagen van het overleg VVRE en 

Madivosa/VVRE van 2 april 2020 geven geen aanleiding tot opmerkingen en kunnen worden 

vastgesteld; 

3. Agendapunt 3, Toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Westfriesland: Vaststellen 

van het rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen’; 

4. Agendapunt 4, Mobiliteitsplan Holland boven Amsterdam: Kennis nemen van de presentatie 

“Stand van zaken Mobiliteitsvisie Holland boven Amsterdam” ; 

5. Agendapunt 5, Lobby overleg D&vD: Kennis nemen van de presentatie; 

6. Agendapunt 6, Overlast motoren (dijk)wegen:  Namens de 7 Westfriese gemeenten de 

politie en Hoogheemraadschap aanspreken om handhavend op te treden op geluid en snelheid 

van motoren; 

7. Agendapunt 7, PvA 5G en actieplan WF & 5G: 7. 1. Akkoord te gaan met het Plan van 

Aanpak 5G regio NHN, 7.2. Kennis te nemen van het bijbehorende actieplan met betrekking 

tot het onderzoeken van rol WF7 bij uitrol 5G; 

8. Agendapunt 8, Woonakkoord en Woondeal HbA: 8. 1. Kennis nemen van de opmerkingen 

van de gemeente Medemblik op het Woonakkoord WF deel 1, 8.2. Kennis nemen van de 

Woondeal HbA 

9. Agendapunt 9, Bestuursakkoord Water: 9. 1. Kennis te nemen van de voortgang van de 

uitvoering van het Bestuursakkoord Water, aan de hand van de (concept)rapportage 

‘Regionale voortgangsmonitor 2019’ volgens bijlage 1, 9.2. Kennis te nemen van de concept 

samenwerkingsovereenkomst 2021-2030 volgens bijlage 2, 9.3. Een gezamenlijke reactie op 

de concept samenwerkingsovereenkomst te formuleren, als input voor het Bestuurlijk overleg 

waterketen Noorderkwartier op 18 juni, 9.4. Dossierhouder Van de Pol te mandateren om 

namens de samenwerkingsregio Westfriesland het woord te voeren. 

10. Agendapunt 10, Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA: Bespreken opvattingen/inbreng 

Westfriese gemeenten 

11. Agendapunt 11, PVVB Noord-Holland Noord: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng 

vanuit Westfriesland. 

12. Agendapunt 12, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Bespreken opvattingen/inbreng 

Westfriese gemeenten. 

13. Agendapunt 13, Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag): 13.1 

Overdracht wegen: De wens uit te spreken de afgeronde Businesscase te agenderen voor het 

VVRE-overleg van 2 juli, 13.2 Kennis te nemen van de overige mededelingen 

 

Argumenten:  

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

over het in te nemen standpunt onderbouwd. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 20.0017045 ZW 

Omschrijving: Dienstverleningsovereenkomst inkoop- en contractmanagement sociaal domein 

2020 

Inhoud:  

Het regionale Inkoopteam Zorg van de gemeente Hoorn begeleidt al enige jaren de inkoop van 

zowel de diensten binnen de Wmo als de Jeugdhulp. Op deze terreinen geeft zij ook invulling 

aan het regionale contractmanagement. De afspraken die hierbij van toepassing zijn, worden 

vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).  

Per 1 januari 2020 zijn alle zeven Westfriese gemeenten gestart met het nieuwe 

resultaatgestuurd werken. Bij deze nieuwe werkwijze hoort ook een nieuwe 

samenwerkingsstructuur in de vorm van een netwerkorganisatie. Beoogd was dat deze per 1 

januari 2020 operationeel zou zijn en daartoe is ook de voormalige DVO opgezegd. Deze 

netwerkorganisatie is tot op heden nog niet gevormd. Het Inkoopteam Zorg van de gemeente 

Hoorn verzorgt vanaf 1 januari 2020 de inkoop- en contractmanagementtaken ter 

overbrugging van de vorming van de netwerkorganisatie. Om in 2020 de uitvoering van deze 

taken te formaliseren, wordt voorgesteld om de bijgevoegde DVO vast te stellen. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met bijgaande ‘Dienstverleningsovereenkomst inkoop en 

contractmanagement sociaal domein 2020’. 

2. Na akkoord deze DVO door de burgemeester te laten ondertekenen. 

3. De kosten van uitvoering van deze DVO (€ 68.700,-) ten laste te brengen van het budget 

668000/438062 (DVO Hoorn) en via de najaarsnota aanvullend budget van € 28.500 aan te 

vragen. 

Argumenten:  

1.1 De gemeente Opmeer heeft geen capaciteit om het inkoop- en contractmanagement van 

diensten op het terrein van Wmo en Jeugdhulp zelf uit te voeren. 

1.2 De gemeente Hoorn voert vanaf 2015 de inkoop- en contractmanagenttaken binnen het 

sociaal domein uit voor de Westfriese gemeenten. 

1.3  Door de taken op het gebied van inkoop- en contractmanagement regionaal op te pakken 

wordt schaalvoordeel (zowel financieel als qua capaciteit), uniformiteit voor zorgaanbieders en 

een doorontwikkeling gerealiseerd. 

1.4  Met resultaatgestuurd werken wordt het belang van contractmanagement nog groter dan 

nu het  geval is. 

1.5  De nieuwe DVO met de gemeente Hoorn geeft ons de benodigde tijd om de overstap te 

maken naar een Westfriese netwerkorganisatie.  

1.6  In deze DVO zijn de afspraken juridisch vastgelegd tussen opdrachtgever (gemeente 

Opmeer) en opdrachtnemer (gemeente Hoorn) m.b.t. inkoop- en contractmanagement. 

2.1 Het is de bevoegdheid van de burgemeester om de overeenkomst af te sluiten. 

3.1 Er is een vastgestelde begrotingspost voor de kosten voor het DVO. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0017135 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 4-6-2020 

 

Inhoud:  

Op 4 juni 2020 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 het verslag van de vorige vergadering (agendapunt 2) 

1. Het conceptverslag Madivosa 2 april 2020 vast te stellen. 

2. Het conceptverslag Madivosa/VVRE 2 april 2020 vast te stellen. 

Met betrekking tot het Regionaal Programma VSV/JIKP (agendapunt 3) 

3. Akkoord te gaan met het regionaal Programma VSV/JIKP 2021-2024. 

Met betrekking tot de aangepaste Samenwerkingsafspraken van Westfriesland met de Raad 

voor de Kinderbescherming en de GI’s (agendapunt 4) 

4. Het samenwerkingsprotocol 2020 “Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig” 

vast te stellen. 

5. De bestuurlijke dossierhouder M. van der Ven te volmachtigen om de 

samenwerkingsafspraken namens Westfriesland te ondertekenen. 

Met betrekking tot de veranderopgave inburgering (agendapunt 5) 

6. In te stemmen met de regionale beleidsuitgangspunten voor de nieuwe Wet Inburgering. 

 

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:  010  Poststuk: 20.0017265 FIN 

Omschrijving: Jaarstukken 2019 gemeente Opmeer 

 

Inhoud:  

Op 21 april heeft het college kennis genomen van de concept versie van de jaarstukken 2019. 

Nu volgt de definitieve aanbieding van de jaarstukken 2019 en het concept raadsvoorstel voor 

de raadsvergadering van 2 juli 2020. Normaal gesproken wordt bij de definitieve versie van de 

jaarstukken ook het rapport van bevindingen van de accountant meegestuurd. Dit rapport 

heeft enige vertraging in verband met het uitlopen van de accountantscontrole. Zodra het 

rapport ontvangen is zal deze na behandeling in het MT aan u worden toegezonden.  
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Vooralsnog staat de benadeling van het rapport van bevindingen gepland voor de college 

vergadering van dinsdag 15 juni.  

Na vaststelling jaarstukken 2019 en rapport van bevindingen door het college zal de 

accountant uiterlijk 16 juni de accountantsverklaring en de gewaarmerkte jaarstukken 

afgeven. Waarna dit ook wordt verzonden naar de gemeenteraad. Zodat dit betrokken kan 

worden bij de leesavond van 24 juni. 

Besluit:  

1. de jaarstukken 2019 van de gemeente Opmeer vast te stellen en de Raad te adviseren om 

de jaarstukken 2019 ongewijzigd vast te stellen. 

Argumenten:  

Het college legt met de jaarstukken verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in 

2019. De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat uiteindelijk de jaarstukken moet vaststellen 

op basis van de Gemeentewet en bestemt tevens het resultaat. 

 

Volgnr:  011  Poststuk: 20.0015794 FIN 

Omschrijving: Kadernota 2020 

 

Inhoud:  

De Kadernota is de eerste bestuurlijke rapportage over het begrotingsjaar 2020, welke op 2 

juli wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het doel van deze Kadernota is het bieden van 

inzicht in ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2020 en de nog op te stellen 

begroting 2021. In aanloop naar de Kadernota 2020 is gebleken dat een nieuwe 

ombuigingsoperatie noodzakelijk is. De noodzaak en daartoe en de omvang van de operatie 

wordt omschreven in de Kadernota.  

De voorgestelde mutaties van de begroting zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: 

- Autonome ontwikkelingen; 

- Wensen (beleidsontwikkelingen) met dekking; 

- Wensen met dekking uit reserves 

- - Woningbedrijf; 

- - Investeringen. 

Deze posten vindt u terug in de Kadernota. 

 

Besluit:  

De gemeenteraad voor te stellen 

 

1. de Kadernota 2020 vast te stellen; 

2. Alle posten van de Kadernota 2020 te verwerken in een begrotingswijziging; 

3. De ombuigingsoperatie voor de begroting 2021 uit te voeren conform voorgestelde 

oplossingsrichtingen; 

4. Kennis te nemen van de notitie “Analyse Sociaal Domein’, deel 1 (ontwikkeling uitgaven en 

oorzaken 2015-2019) 
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Aantekening: 

Wethouder Kalthoff stemt niet in met deze kadernota 2020 vanwege: 1. de opgenomen OZB-

verhoging van 30%; en 2. de gemaakte opmerking bij de kanttekening op pagina 7 waar 

opgemerkt wordt dat indien sprake is van een teruggang van de algemene uitkering van € 

600.000 bij de herverdeling hiervan dat dit betekent dat bezuinigen en/of verhoging van 

inkomsten noodzakelijk zijn mede om de zelfstandigheid van Opmeer te kunnen blijven 

waarborgen. 

 

Argumenten:  

1. Met de vaststelling va de Kadernota 2020 geeft de gemeenteraad richting aan de Begroting 

2021. 

 

Volgnr:  012  Poststuk: 20.0017118 RO 

Omschrijving: Klacht en mandaten 

 

Inhoud:  

Er is een klacht ingediend tegen het uitdelen van een boete voor eenzelfde gedraging op twee 

achtereenvolgende dagen. 

 

Besluit:  

1. de klacht ongegrond te verklaren; 

2. mandaat te verlenen aan sectorhoofden en afdelingshoofden om te besluiten een klacht niet 

ontvankelijk te verklaren of niet te behandelen. 

 

Argumenten:  

1a. De klager weet dat hij daar niet mag parkeren en neemt zelf het risico van nog een boete 

door de volgende dag weer fout te parkeren. 

1b. Er kan ook nog bezwaar gemaakt worden bij de Officier van Justitie; 

2a. Een besluit nemen over de ontvankelijkheid (art. 9:4 Awb) van een klacht, gaat slechts 

over de vraag of voldaan is aan de indieningsvereisten. 

2b. Een besluit om een klacht niet te behandelen (art. 9:8 Awb), moet binnen vier weken na 

ontvangst van de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de klager. Deze korte 

termijn is niet altijd haalbaar als alleen het college bevoegd blijft. 
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Secretaris-aantekening  SECR 

Uitzending “onderweg naar de regio”. 

Besproken wordt het voorstel om deel te nemen aan de uitzending “onderweg naar de regio”. 

Dit wordt positief ontvangen en besloten wordt deel te nemen en de kosten € 2.950 excl. BTW 

te dekken uit de post onvoorzien.  

 

 

Cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Besproken wordt het voorstel van de VNG “Cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt”. Tot 

uiterlijk 5 juni 2020 kan hierop worden gereageerd.  

 

Voorstel aan de leden: 

Op basis van bovenstaande stelt het bestuur van de VNG voor om, onder voorbehoud van 

financiering door het Rijk, de arbeidsvoorwaarden voor de volgende doelgroepen uit de 

“onderkant van de arbeidsmarkt” in een Cao af te spreken: 

• mensen die werken met een indicatie beschut werk; 

• mensen die vallen onder de banenafspraak en door de gemeente, een gemeenschappelijke 

regeling of lichaam waarvan de gemeente aandeelhouder is gedetacheerd worden. Alleen door 

de arbeidsvoorwaarden in een Cao af te spreken kan immers worden afgeweken van de 

payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen. Om een Cao te kunnen 

realiseren heeft de KIA twee randvoorwaarden benoemd: 

• Voor de mensen moet een (financiële) prikkel blijven bestaan om door te stromen naar een 

reguliere baan, die reguliere baan moet een verbetering zijn. 

• De financiering van de arbeidsvoorwaarden mag niet ten koste gaan van bestaande 

budgetten. 

 

Met dit voorstel wordt ingestemd. 

 


