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Aanwezig: R.W. Tesselaar (voorzitter), A.J.P Beemster, A.H.M. Kalthoff 

Secretaris: M.A.S. Winder 

Afwezig: G.J.A.M. Nijpels 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0010627 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 27-08-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 27-08-2019 

 

Besluit: 

De besluitenijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0010336 RO 

Omschrijving: Uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep dat is ingesteld tegen een 

invorderingsbeschikking in verband met een verbeurde dwangsom van € 25.000,- vanwege 

niet-recreatief gebruik van een recreatieverblijf 

 

Inhoud:  

Bij besluit van 5 september 2017 is besloten om over te gaan tot de invordering van een 

verbeurde dwangsom van € 25.000 in verband met niet-recreatieve bewoning van een 

recreatieverblijf aan De Dreef 3, C160 te Opmeer. Hiertegen heeft de eigenaar van dit 

recreatieverblijf beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland. Bij uitspraak van de 

rechtbank Noord-Holland van 23 augustus 2018 heeft de rechtbank het door de eigenaar 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de eigenaar uiteindelijk 

hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Bij uitspraak van de Raad van State van 24 juli 

2019 is de eigenaar wederom in het ongelijk gesteld. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 24 juli 2019, waarbij de 

gemeente in het gelijk is gesteld. 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0010341 RB 

Omschrijving: vergadering portefeuillehouders VVRE 05-09-2019 

 

Inhoud:  

Op 5 september 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. 
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Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehouderoverleg VVRE op 5 september 

2019. 

2. Agendapunt 2, Samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA): in te stemmen met de 

conceptbrief aan de Regiegroep MRA 

3. Agendapunt 3, vaststelling verslag: in te stemmen met het vaststellen van het verslag van 

de vergadering van 4 juli.  

4. Agendapunt 4, Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN 6 september 2019: kennis te nemen 

van het verslag en de toelichting hierop van de dossierhouders 

5. Agendapunt 5, BAO NHN, functioneren en vertegenwoordiging WF:  

5-1. Gedachtewisseling over functioneren van het BAO,  

5-2. In te stemmen met de voorgestelde adviezen/aanpassingen a t/m f,  

5-3. Deze aanpassingen zo nodig te bespreken in het BAO. 

6. Agendapunt 6, Introductie van de app ‘Gouden Eeuw’:  Kennis te nemen van de stand van 

zaken en gelegenheid voor meningvormend overleg 

7. Agendapunt 7, Overdracht wegen HHNK/Gemeenten WF:  

7-1, kennis te nemen van de toelichting 

7-2, In het meningvormend overleg uit te gaan van solidariteit en gelijke verdeling van 

boekwaarden over Westfriesland.  

8. Agendapunt 8, Actieplan Circulair NHN:  

8-1. Kennis te nemen van de rapporten Noord-Holland Noord Circulair en Noord-Holland Noord 

Biomassa (Circle Economy najaar 2018) en de resultaten van het actieplan duurzaamheid NHN 

8-2. Het actieplan duurzaamheid NHN door te zetten als Actieplan circulair NHN 

8-3. Het uitvoeringsprogramma circulair NHN 2019 vast te stellen en de OD NHN de opdracht 

geven de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma te coördineren 

8-4. Voor de uitvoering in 2019 een taakstellend budget van € 26.500,- vast te stellen, te 

betalen vanuit de afgesproken bijdrage actieplan duurzaamheid en de bijdrage voor 

2020 vast te stellen op basis van het op te stellen stimuleringsprogramma (oplevering 

november 2019) 

8-5. De intentie uit te spreken om dit actieplan onderdeel uit te laten maken van het 

uitvoeringsprogramma Holland boven Amsterdam. 

9. Agendapunt 9, Westfries Energiekompas: Kennis te nemen van de presentatie. 

10. Agendapunt 10, Initiatief woningbouw ten behoeve van tijdelijke huisvesting: 

Kennisnemen van de presentatie en gedachtewisseling over mogelijkheden toepassen in 

Westfriesland. Bij mogelijke huisvesting van kwetsbare groepen agenderen op gezamenlijke 

vergadering VVRE/Madivosa. 

11. Agendapunt 11, Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag):  Kennis 

nemen van de overige mededelingen en in bijzonder de punten:  

11a: Corridorstudie Amsterdam-Hoorn: Kennis te nemen van de voortgang van de 

corridorstudie Amsterdam-Hoorn 
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11b: Regionale afstemming woningbouwplannen:  

11c: Regionale raadsledenbijeenkomsten 2019: Vanuit het dossier Overdracht wegen is het 

gewenst op 25 september een toelichting te houden over het proces en resultaten tot nu toe 

om een beeld te vormen en op 20 november om eventuele samenwerking af te stemmen. Dit 

moet dan wel in september aangekondigd worden. 

 

Argumenten:  

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

over het in te nemen standpunt kort onderbouwd. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0010448 RB 

Omschrijving: Nieuwe beheergrenzen N239 

 

Inhoud:  

Inleiding 

De Provincie gaat het kruispunt Zuiderzeestraat-N239 omvormen tot rotonde.  

Dit betekent dat de beheergrenzen zullen veranderen. De Provincie heeft hiervoor bijgevoegd 

principevoorstel gedaan. Ook wil de Provincie graag eigenaar zijn van de grond die zij in 

beheer heeft. 

Dit betreft een stuk van de Zuiderzeestraat, rood gemarkeerd op bijgevoegde tekening. 

 

Besluit:  

1. in te stemmen met voorgestelde voorlopige beheergrenzen.   

2. in te stemmen met de overdracht van het deel van de Zuiderzeestraat dat binnen de 

beheergrenzen van de Provincie ligt. 

 

Argumenten:  

1. Omdat er in de aanleg nog iets kan veranderen wordt voorgesteld een en ander vast te 

leggen op de definitieve grenzen na aanleg van de rotonde. Het is goed voor het werk begint 

overeenstemming te hebben over het principe van de nieuwe beheergrenzen.  

2. Het is logisch dat eigendom het beheer volgt. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0010347 ZW 

Omschrijving: Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE & Portefeuillehouders overleg Madivosa 5-

9-2019 

 

Inhoud:  

Op 5 september 2019 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa/VVRE & Madivosa. Tijdens 

dit overleg worden onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. 

Wij hebben kennis genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen. 

 

Besluit:  

 Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE 

Met betrekking tot het verslag van de vorige vergadering (agendapunt 2) 

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

verduidelijking. 

 Portefeuillehouders overleg Madivosa 

Met betrekking tot het verslag van de vorige vergadering (agendapunt 2) 

1. In te stemmen met vaststelling van het verslag van 4 juli 2019. 

Met betrekking tot de nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis (agendapunt 4) 

2. In te stemmen met een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op het inwoneraantal en 

voor 50% op de meest recente cijfers van het aantal casussen per gemeente. 

3. In te stemmen om deze sleutel met terugwerkende kracht in te voeren vanaf 1 januari 

2019, zoals vastgesteld in de DVO en besproken in januari 2019. 

Met betrekking tot het definitieve integrale advies doordecentralisaties (agendapunt 6) 

4. In te stemmen met het definitief integraal advies doordecentralisatie van BW en 

MO/Vb/OGGz Westfriesland ter voorbereiding op de doordecentralisatie van de middelen naar 

gemeenten. 

5. Kennis te nemen van het proces om de besluitvorming richting de gemeenteraden in 

december verder in te zetten. 

6. In te stemmen met de lijn zoals deze wordt voorgesteld aan de bestuurlijke opdrachtgevers 

in de memo “Consequenties stagnatie herziening tarieven en Jeugdhulp en WMO 2020” 

 

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’. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 19.0009435 ZW 

Omschrijving: Veranderopgave inburgering 

 

Inhoud:  

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet. Inburgeraars doen te lang over hun inburgering, 

het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren en de 

verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt. Daarom is er een hervorming nodig 

en treedt naar verwachting op 1 januari 2021 de nieuwe wet inburgering in werking. De 

gemeenten krijgen in de nieuwe wet een regierol die zij in het huidige inburgeringsstelsel niet 

hebben.  

 

Voor deze veranderopgave inburgering is er een Westfries project gestart. Via dit 

collegeadvies wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van dit project en wordt u 

gevraagd om bijgaande informatiememo aan de gemeenteraad te verzenden. 

 

Besluit:  

1. De stand van zaken met betrekking tot het Westfriese project m.b.t. de  Veranderopgave 

inburgering voor kennisgeving aan te nemen.  

2. Bijgaande informatiememo en de hierbij behorende bijlage (hoofdlijnen veranderopgave 

inburgering) voor de 7 Westfriese gemeenteraden aan de gemeenteraad zenden. 

 

Argumenten:  

1 en 2. De gemeenteraden zijn nog niet geïnformeerd over het Westfriese project en de 

huidige stand van zaken. De Westfriese projectgroep heeft daarom bijgaande informatiememo 

en de hierbij behorende bijlage opgesteld voor de zeven Westfriese gemeenteraden. U wordt 

geadviseerd om de memo met bijbehorende  bijlage aan de  gemeenteraad te verzenden. Er is 

regionaal ambtelijk afgestemd dat dit wordt voorgesteld in alle zeven Westfriese gemeenten 

zodat alle gemeenteraden op eenzelfde wijze worden geïnformeerd. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0010598 JZ 

Omschrijving: Vergadering portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken op 11-09-

2019 

 

Inhoud:  

Op 11 september a.s. vergaderen de portefeuillehouders Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). 

Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde 

beleidsvelden behandeld. 
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Besluit:  

1.1 Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 11 september 

2019; 

1.4 Zonder opmerkingen in te stemmen met het conceptverslag en de openbare afsprakenlijst 

van 12 juni 2019; 

1.9.1 In te stemmen met de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling 

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland; 

1.9.2 In te stemmen met de jaarrekening 2018 en de verrekening van het negatieve resultaat 

met de bijdrage over 2019; 

1.9.3 Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 

1.9.4 De gemeenteraad van dit besluit in kennis te stellen. 

 

Argumenten:  

Hieronder worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt, waar nodig, een advies 

gegeven over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer. 

 


