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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: 19.0012494 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 01-10-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 01-10-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0012366 RO 

Omschrijving: De route naar een energieneutraal Westfriesland in 2040. 

 

Inhoud:  

In het Pact van Westfriesland 7.1 heeft de regio de ambitie vastgelegd dat ze in 2040 

energieneutraal wil zijn. Onder de noemer "de route naar een energieneutraal Westfriesland in 

2040" wordt uitwerking gegeven aan de doelstellingen uit het Pact. Daarom is als eerste stap 

een Westfries Energiekompas (WEK) ontwikkeld.  

 

Naast de WEK, is de regio Westfriesland ook betrokken bij de voorbereiding van de Regionale 

Energiestrategie (RES). Westfriesland behoort, samen met de Noordkop en de regio Alkmaar, 

tot de RES-regio Noord-Holland Noord (RES NHN). Afgesproken is dat de drie deelregio's apart 

een bod formuleren. Het bod van de drie regio's tezamen vormt de RES NHN. Als eerste stap 

is een startnotitie gemaakt.  

 

Het WEK heeft een meer integrale aanpak dan het Westfries bod voor de RES. Wel is er een 

overlap. Er is daarom voor gekozen om alles in één advies aan de gemeenteraad voor te 

leggen. 

 

Besluit:  

De Gemeenteraad, conform concept raadsvoorstel met kenmerk 19.0012367 en bijbehorend 

raadsbesluit, voor te stellen:  

1a. In te stemmen met het Westfries Energiekompas, de route naar energieneutraal 

      Westfriesland 2040. 

1b. In te stemmen met het formuleren van het Westfriese bod 2030 in de Regionale 

      Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN), zoals omschreven in de oplegger 

      Energieneutraal Westfriesland 2040. Dit is het Westfriese uitgangspunt voor beslispunt 2b. 

2a. Onder voorbehoud van een getekend Klimaatakkoord, in te stemmen met de 
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      Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord.  

2b. Opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energiestrategie NHN in 

samenwerking met de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

3. De kosten van circa € 6.000 voor de gemeente Opmeer komen ten laste van het budget 

Regionale Samenwerking.  

 

Argumenten:  

1.1 Hiermee geven we invulling aan de klimaatdoelen.  

1.2 Het Westfries Energiekompas geeft richting voor het ontwikkelen van een energieneutraal  

Westfriesland in 2040. 

1.3 De oplegger geeft inzicht in de route naar een energieneutraal Westfriesland in 2040.  

1.4 Met de startnotitie RES NHN geeft de raad officieel de opdracht voor het opstellen van een 

RES NHN.  

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0012360 RO 

Omschrijving: Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning bedrijfsgebouw Middelweg 

11 Opmeer 

 

Inhoud:  

Er is een bezwaar aangetekend tegen een verleende omgevingsvergunning (verzonden op 3 

april 2019) voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw aan de Middelweg 11 in Opmeer, 

verleend aan Schipper Kozijnen. 

 

Bezwaarden hebben tijdens de hoorzitting gehouden op 16 juli 2019 gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid het bezwaar mondeling toe te lichten bij de commissie voor bezwaarschriften. De 

commissie adviseert de vergunning, niet te herroepen, maar de motivering wel te verbeteren. 

De commissie adviseert geen proceskosten te vergoeden. 

 

Besluit:  

1. Het bezwaarschrift van 14 mei 2019 ontvankelijk te verklaren. 

2. Het besluit van 3 april 2019, onder verbetering van de motivering, in stand te laten. 

3. Geen proceskosten te vergoeden. 

 

Argumenten:  

1.1 Bezwaarden zijn als belanghebbenden aan te merken in de de zin van artikel 1:2 van de 

Awb en het bezwaarschrift is binnen bezwarentermijn ontvangen. 

2.1 De commissie voor bezwaarschriften adviseert de vergunning in stand te laten, maar de 

vergunning wel te verbeteren met een motivering.  

3.1 Het bestreden besluit wordt niet herroepen. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 19.0012228 RO 

Omschrijving: Voordracht herbenoeming commissaris Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord N.V. 

 

Inhoud:  

De statuten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord N.V. (ONHN) bepalen dat de 

gemeenten een commissaris voordragen voor de Raad van Commissarissen (RvC) indien de 

zittingstermijn eindigt. De zittingstermijn van de heer M. Wisselink eindigt op 1 januari 2020 

in de functie van Commissaris B van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Gevraagd 

wordt om in te stemmen met het voorstel om de heer M. Wisselink te herbenoemen voor de 

huidige functie voor vier jaar. 

 

Besluit:  

Om als aandeelhouder: 

1. De heer M. Wisselink voor te dragen voor herbenoeming in de functie van Commissaris B 

van de Raad van Commissarissen van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. 

 

Argumenten:  

1.1. We voldoen hiermee aan de statuten van het ONHN om met een bindende voordracht te 

komen. 

1.2. De heer M. Wisselink heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming en wordt daarin 

door de RvC gesteund.  

1.3. Het correct functioneren van het ONHN is belangrijk voor de gemeenten die ook 

aandeelhouders zijn van het ONHN. De RvC draagt daaraan bij. De herbenoeming van de heer  

M. Wisselink borgt de gemeentelijke belangen bij het functioneren van het ONHN. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0012139 RO 

Omschrijving: Algemeen Bestuur CAW 9 oktober 2019 

 

Inhoud:  

Inleiding 

Op 9 oktober 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 10.00 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: in te stemmen met voorstel tot vaststelling 

van het verslag, de besluiten- en actielijst. 

4. Agendapunt 5 Technische vervolgbesluiten i.v.m. overdracht taken/bevoegdheden van GR-

CAW naar individuele gemeenten tbv de nieuwe DVO: in te stemmen met voorstel tot 

a. Vaststellen wijzigingstekst GR en deze voor besluitvorming voorleggen aan gemeenten. 

b. Instemmen met de allonge op de huidige uitvoeringsovereenkomst en deze te 

ondertekenen na besluitvorming in colleges van B&W over definitief aangaan van nieuwe 

DVO’s met HVC. 

c. Intrekken van de regionale afvalstoffenverordening, met dien verstande dat de regionale 

verordening zijn werkingskracht behoudt tot het moment dat de 7 West‐Friese gemeenten een 

eigen gemeentelijke afvalstoffenverordening hebben vastgesteld. 

d. Vaststellen/bepalen van een gezamenlijk persmoment/communicatietraject. 

5. Agendapunt 6 Accountant CAW: in te stemmen met voorstel tot het aanwijzen van Kaap 

Hoorn Accountants en Adviseurs ten behoeve van de controle van de jaarstukken CAW 2019.  

6. Agendapunt 7 Verlening opdracht Bureau Buiten voor implementatie DVO: in te stemmen 

met het voorstel tot opdrachtverlening aan Bureau Buiten. 

7. Agendapunt 8 Stand van zaken onderzoeken Bodemzorg; voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Agendapunt 9 Stand van zaken DVO; voor kennisgeving aan te nemen. 

9. Agendapunt 10 HVC – AEB: voor kennisgeving aan te nemen 
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Volgnr:  006  Poststuk: 19.0011984 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Motorcrossaccommodatie Hollands Kroon 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Gemeente Hollands Kroon (HK) heeft  gereageerd op onze zienswijze op de Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau voor een motorcrossaccommodatie boven Aartswoud. In de reactie geeft HK 

aan dat zij  de Exploitatiemaatschappij Motorcrossfederatie Sphinx BV heeft geadviseerd mede 

op basis van de zienswijzen. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de onderwerpen 

(reikwijdte) die de milieurapportage onderzoekt en met welke diepgang (detailniveau). Alle bij 

Hollands Kroon  ingediende zienswijzen zijn met het advies van Hollands Kroon doorgestuurd 

naar de Exploitatiemaatschappij Motorcrossfederatie Sphinx BV. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0012161 ZW 

Omschrijving: Tarieven segment C (hoogspecialistische jeugdhulp) per 01-01-2020 en 

inrichting regionaal adviesteam hoogspecialistische jeugdhulp (HS) 

 

Inhoud:  

Op 1 oktober 2019 zijn door de gemeente Hoorn de inkoopdocumenten voor segment C, de 

hoogspecialistische jeugdhulp vastgesteld. Gemeente Hoorn is hiervoor gemandateerd door de 

7 Westfriese gemeenten. 

De tarieven voor de in te kopen zorg in segment C moeten door iedere Westfriese gemeente 

vastgesteld worden. 

Om te kunnen bepalen welke jeugdige in segment C terecht komt, is het noodzakelijk een 

regionaal adviesteam in te richten 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de uitgangspunten om de tarieven voor segment C (hoogspecialistische 

jeugdhulp) als volgt in te kopen: 

- Voor behandeling per functiegroep een uurtarief te hanteren; 

- Voor verblijf dezelfde componenten en tarieven als in Segment B te hanteren én een extra 

verblijfcomponent “Hoog Plus” toe te voegen; 

- Voor vervoer dezelfde tarieven te hanteren als in Segment B conform de afspraken in 

segment B; 

- Voor medicatiecontrole het tarief conform de afspraken in segment B te hanteren. 

2. In te stemmen met de volgende tarieven: 

- Behandeling per uur: 
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HBO GZ2  €                76,20 

HBO+ GZ3  €                79,80  

WO GZ3  €                99,00  

WO+ GZ4/5  €              130,20  

AMS GZ4/6  €              171,60 

- Hoog plus verblijfstarief: € 297, - per etmaal. 

- De overige tarieven zijn gelijk aan segment B en hoeven niet apart te worden vastgesteld. 

3. Mandaat te verstrekken aan de bestuurlijke trekkers Inkoop 2020 voor het vaststellen van 

de tarieven indien deze tarieven tijdens het inkooptraject niet meer wijzigen dan 2%. 

4. Akkoord te gaan met het instellen van een werkgroep om het regionale adviesteam HS in te 

richten per 1 januari 2020 en de nog te ramen kosten hiervoor op te nemen in de begroting 

voor het Sociaal Domein. 

 

Argumenten:  

1.1 Door verschillende tarieven per functiegroep te hanteren hoeft er geen afrekening plaats 

te vinden en worden de werkelijke kosten al gedurende het jaar afgerekend tussen gemeenten 

en aanbieders. Regio Alkmaar werkt ook met verschillende tarieven per functiegroep en hierbij 

aansluiten zorgt voor uniformiteit voor aanbieders die in beide regio’s werken.  

1.2 In segment B wordt de behandeling én de begeleiding, aanvullend op de woonzorg, uit het 

arrangementstarief bekostigd. Voor hoogspecialistische jeugdhulp (segment C) gelden 

uurtarieven uitsluitend voor de behandeling. 

1.3 Het vervoerscomponent betreft een dagtarief voor elke dag dat de jeugdige gebruik maakt 

van dit gearrangeerde vervoer. 

1.4 Voor een jeugdige waarbij de (hoog) specialistische jeugdhulp beëindigd is en er, alléén 

nog periodieke medicatiecontrole nodig is kan de zorgaanbieder het medicatiecontrole tarief 

declareren.  

2.1 De tarieven zoals hierboven zijn genoemd vallen binnen de vastgestelde budgetten voor 

Jeugdhulp. Deze tarieven zijn al geïndexeerd naar prijspeil 2020. 

2.2 De tarieven die worden gehanteerd zijn integrale tarieven waarbij alle voorkomende 

kosten voor de dienstverlening inbegrepen zijn in het tarief. 

3.1 Hierdoor kunnen de bestuurlijke trekkers Inkoop 2020 snel handelen zonder te veel 

vertraging op te lopen, indien de tarieven niet meer afwijken dan 2%. 

4.1 Het is van belang dat er op een zorgvuldige manier een regionaal adviesteam HS wordt 

gevormd door gedragswetenschappers om een onafhankelijk besluit te kunnen nemen. 

Hierdoor wordt voorkomen dat er teveel jeugdigen in segment C worden geplaatst. Een 

regionaal adviesteam kan onafhankelijk beoordelen of een jeugdige in segment C hoort of toch 

nog in segment B past. 
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Volgnr:  008  Poststuk: 19.0012024 ZW 

Omschrijving: continuering inloopvoorziening GGZ 2020 

 

Inhoud:  

De inloopvoorziening GGZ is een algemene, vrij toegankelijke voorziening die is bedoeld voor 

personen met een langdurige psychische stoornis en de daarmee samenhangende 

beperkingen. Het aanbieden van laagdrempelige dag- en arbeidsmatige activiteiten voor 

mensen met psychiatrische problemen, voor verslaafden en dak- en thuislozen behoort tot de 

essentie van deze voorziening. De raamovereenkomst voor de inloopvoorziening GGZ die in 

regionaal verband is gesloten eindigt 31 december 2019 en kent geen opties tot verlenging. 

Om de dienstverlening te kunnen blijven aanbieden in 2020 is een passende inkoopmethodiek 

vereist. 

 

Besluit:  

1. De inloopvoorziening GGZ in 2020 voort te zetten via de inkoopmethodiek ‘continueren’ en 

hiervan geen melding te maken op TenderNed.  

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

het aangaan van de overeenkomst met de aanbieders van de inloopvoorziening GGZ middels 

bijgevoegd mandaatbesluit. 

 

Argumenten:  

1.1 Continuïteit van de bestaande inloopvoorziening GGZ in 2020 

1.2 Het starten van een nieuwe inkoopprocedure is voor 2020 niet haalbaar 

1.3 Aansluiten op de toekomstvisie 

2.1 Voldoen aan afspraken met betrekking tot regionale samenwerking en inkoop 
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Volgnr:  009  Poststuk: 19.0012076 FIN 

Omschrijving: Najaarsnota 2019 

Inhoud:  

De concept-Najaarsnota is de 2e bestuurlijke tussenrapportage na de Kadernota over het 

afgelopen jaar. Het resultaat van deze concept-Najaarsnota bedraagt per saldo € 228.000 

nadelig, inclusief het effect van de Septembercirculaire 2019. 

 

Besluit:  

- De Najaarsnota 2019 (incl. aanbiedingsbrief, raadsbesluit en bijlagen) vast te stellen. 

 

Argumenten:  

In de financiële Beheersverordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is in artikel 6 

vastgelegd dat het college de raad informeert door middel van tussentijdse rapportages 

(Kadernota en Najaarsnota) over de afwijkingen in realisatie van de begroting van de 

gemeente over de eerste 4 en de eerste 9 maanden van het lopende begrotingsjaar en doet 

voorstellen ter actualisatie van de begroting. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 19.0009302 P&O 

Omschrijving: Definitieve vaststelling actualisering integriteitsbeleid inclusief gedragscode 

ambtenaren 

Inhoud:  

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Integriteitsbeleid in de 

gemeente Opmeer, casus bestemmingsplan Heerenweide’ van maart 2018, is besloten het 

integriteitsbeleid te actualiseren en de bewustwording van integriteit verder te stimuleren. 

Hierbij zijn de bestaande integriteitsprotocollen (zowel ambtelijk als bestuurlijk)geactualiseerd 

en is een plan van aanpak ontwikkeld om de integriteit zo nodig te verbeteren en te borgen in 

de organisatie. Middels bewustwordingssessies is actief invulling gegeven aan de 

aanbevelingen, dit gaat verder dan de gedragscodes. 

Het geactualiseerde integriteitsbeleid vervangt de ‘integriteitsnota bestuurlijk’ en de 

‘integriteitsnota ambtelijk’. 

 

Besluit:  

Vaststellen geactualiseerd integriteitsbeleid zoals opgesteld d.d. 22 februari 2019 en de daarin 

opgenomen gedragscode voor ambtenaren. 

 

Argumenten:  

Op 29 mei jl. is de Ondernemingsraad gevraagd in te stemmen met het geactualiseerd 

integriteitsbeleid inclusief de gedragscode ambtenaren. Op 3 juli 2019 heeft de 

Ondernemingsraad met het voorstel ingestemd. Gevraagd wordt om definitieve vaststelling 

van het geactualiseerde integriteitsbeleid. 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 08-10-2019 week 41 

VASTGESTELD 

9 
 

 

Volgnr:  011  Poststuk: 19.0012394 FIN 

Omschrijving: September circulaire 2019 

 

Inhoud:  

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

begroting 2019 van de gemeente Opmeer én de nog vast te stellen meerjarenbegroting 2020-

2023. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de analyse en de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2019 

2. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2019 te verwerken in de Najaarsnota 

2019 en de concept Begroting 2020 

3. De lasten die samenhangen met de ambulantisering GGZ en voogdij/18+ zoals 

weergegeven in Tabel 1 op te nemen in de begroting 2019 en/of 2020 en verder 

4. Dit collegeadvies, inclusief de analyse, aan de gemeenteraad te doen toekomen voor de 

behandeling van de Najaarsnota 2019, Begroting 2020 en bijbehorende ombuigingen 

 

Argumenten:  

1. De septembercirculaire is doorgerekend voor specifiek de gemeente Opmeer 

2. Door verwerking in de meest recente planning & control documenten maken we de 

begroting actueel 

3. Mutaties voor specifieke onderwerpen en van noemenswaardige omvang stellen we voor te 

vertalen in de gemeentelijke budgetten 

4. De raad kan deze informatie betrekken bij haar besluitvorming over de Najaarsnota 2019, 

Begroting 2020 en bijbehorende ombuigingen. 
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Secretaris aantekening                                                                                   SECR 

Bespreking overzicht ombuigingen. 

Ingestemd wordt met het overzicht van ombuigingen. Twee aantekeningen hierop zijn gemaakt: 

1. Bij de ombuiging halvering gemeentelijke bijdrage Landbouwshow: G.J. Nijpels vindt deze 

forse ombuiging onverstandig vanwege de onderhandelingen die het stichtingsbestuur nu 

voert met RABO en Provincie over sponsorcontracten na 2019. Zeker nu de organisatie het 

predicaat cultureel erfgoed heeft ontvangen. Dit mede bezien het feit dat andere Opmeerse 

verenigingen geen of maximaal 10% moeten inleveren;  

2. Bij het niet aangenomen ombuiging inzake verlaging dotatie aan de voorziening onderhoud 

wegen: wethouder A. Kalthoff geeft aan dat de beeldkwaliteiten niet inzichtelijk zijn en dus 

zeker op termijn ruimte moet zijn om de dotatie te verlagen. 

 

Met de brieven aan de GR-en en de verenigingen wordt ingestemd. Met het persbericht wordt 

ingestemd inclusief de toevoeging bij de alinea over de gevolgen voor de inwoners en 

verenigingen. 

 

De persbijeenkomst is op 15 oktober van 11.00 tot 12.00 uur. De lijst met ombuigingen wordt 

verstrekt aan het NHD onder embargo. 

 

Besluit inzake route naar een energieneutraal Westfriesland in 2040. 

Ingestemd wordt met het vooruitlopende op de besluitvorming van de gemeenteraad m.b.t. het 

WestfriesKompas en de startnotitie Regionale Energiestrategie NHN, te starten met de 

opstelling van de scenario’s (stap 2). 

 
 


