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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: 20.0015970 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 28-04-2020 

 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 28-04-2020 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0015614 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Omgevingsvergunningen 1e kwartaal 2020 

 

Besluit:  

Kennisnemen van    

Verleende omgevingsvergunningen 1e kwartaal 2020 gemeente Opmeer. 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0015860 RB 

Omschrijving: Bestuurlijke reactie op onderzoek 'Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen' 

door Rekenkamer-commissie. 

Inhoud:  

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer, verder RKC, heeft onderzoek uitgevoerd naar 

de doeltreffendheid prestatieafspraken wonen en de rolinvulling door de gemeenteraad.  

De RKC vraagt bestuurlijke reactie op het conceptrapport. Deel 1 Bestuurlijke Nota en Deel 2 

Nota van Bevindingen. De bestuurlijke reactie neemt de RKC mee in het definitieve rapport. 

Het definitieve rapport (deel 1 en deel 2) wordt door de RKC met een aanbiedingsbrief 

aangeboden aan de raad. 

Besluit:  

1 Bijgevoegde bestuurlijke reactie op het conceptrapport 'Doeltreffendheid prestatieafspraken 

wonen' vast te stellen. 

Argumenten:  

1.1 Het geven van gelegenheid tot een bestuurlijke reactie maakt onderdeel uit van de 

onderzoeksopzet. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 20.0014739 JZ 

Omschrijving: Wob-verzoek 

 

Inhoud:  

Op 29 januari 2020 is van NH nieuws een verzoek ontvangen op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Er worden onder andere notulen en besluiten over geheime en 

vertrouwelijke stukken opgevraagd. 

 

Besluit:  

1. Van enkele geheime stukken, de geheimhouding te beëindigen;  

2. De stukken waar de geheimhouding van beëindigd is, openbaar maken, met uitzondering 

van bepalen delen, zoals naw-gegevens, op grond van de Wob; 

3. Van enkele geheime stukken, de geheimhouding te behouden; 

4. Ten aanzien van de stukken, vermeld onder beslispunt 3, het Wob-verzoek afwijzen; 

5. Het besluit versturen zoals opgenomen in de bijlage. 

 

Argumenten:  

Ad 1. De Wob is in beginsel niet van toepassing, omdat de Gemeentewet van toepassing is 

opgeheime stukken. 

Zo’n Wob-verzoek moet daarom gelezen worden als verzoek om de geheimhouding te 

beëindigen. 

Bij enkele stukken is geheimhouding niet langer noodzakelijk en kan de geheimhouding 

beëindigd worden. 

Ad 2. Dat een stuk niet meer geheim is, betekent niet zonder meer dat het helemaal openbaar 

gemaakt mag worden. Bijvoorbeeld het belang van bescherming van persoonsgegevens weegt 

in enkele gevallen zwaarder. 

Ad 3. Van sommige stukken kan de geheimhouding er niet af. 

Ad 4. De Wob is in beginsel niet van toepassing op deze stukken, omdat de Gemeentewet van 

toepassing is op geheime stukken. Geheime stukken kunnen niet openbaar gemaakt worden; 

Ad 5. Bovengenoemde beslispunten zijn concreet verwerkt in het besluit zoals opgenomen in 

de bijlage. 

 


