Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 14-08-2018 week 33
VASTGESTELD
Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), A.H.M. Kalthoff
Secretaris: M.A.S. winder
Afwezig: R.W. Tesselaar, A.J.P. Beemster
Volgnr: 001

Poststuk: 18.0009825

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 07-08-2018
Inhoud:
Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 07-08-2018
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
Volgnr: 002

Poststuk: 18.0009792

SHSM

Omschrijving: Voorstel afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake doorontwikkeling
dienstverlening en locatie-onderzoeken IKC's
Inhoud:
Dienstverlening: Het college heeft op 30 juli ingestemd met de visie, klantwaarden en
uitgangpunten zoals die staan verwoord in het Plan van Aanpak Doorontwikkeling
Dienstverlening Opmeer 2018-2021. Dit plan is opgesteld door Halder Management & Advies
(mw. I. van Halder). Het verdient aanbeveling dat dit bureau ook wordt belast met uitvoering
van dit Plan van Aanpak in de periode 15 augustus 2018-15 februari 2019 (gemiddeld 24
uur/week). Met de gunning van deze opdracht en de eerdere opdrachtverlening voor dit Plan
van Aanpak wordt echter gezamenlijk het drempelbedrag van € 50.000 van een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding overschreden. In dat geval is een meervoudig onderhandse
aanbesteding verplicht. Het college mag afwijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. In
dit geval is hiervoor voldoende aanleiding (zie onder Argumenten).
Locatie-onderzoeken IKC’s: De gemeenteraad van Opmeer besloot op 6 juli 2017 o.a. in te
stemmen met nieuwbouw van de scholen voor primair onderwijs in Opmeer/Spanbroek en
Hoogwoud in combinatie met het IKC-concept en hiervoor te kiezen voor de locaties De
Akker/’t Ruimteschip in Opmeer/Spanbroek en (aangepaste) locatie St. Wulfram/De Adelaar in
Hoogwoud. Op 19 april 2018 nam het (nieuwe) college van B&W een raadsmotie over waarin
staat dat op grond van de overwegingen dat in de voorbereiding op deze besluitvorming
onvoldoende aandacht is geweest voor aspecten als burgerparticipatie, centrale ligging en
verkeersveiligheid, het raadsbesluit d.d. 6 juli 2017 voor wat betreft de bovengenoemde
locaties in Opmeer en Hoogwoud een heroverweging behoeft. Hiervoor is een Plan van Aanpak
opgesteld, dat inmiddels is vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering van de zgn.
stedenbouwkundige onderzoeken en de vormgeving en inrichting van burgerparticipatie is een
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offerte gevraagd bij het bureau BRO. Waarschijnlijk zijn de kosten hiervan hoger dan €
50.000., op grond waarvan een meervoudige onderhandse aanbesteding zou moeten
plaatsvinden. Het college mag afwijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. In dit geval
is hiervoor voldoende aanleiding (zie onder Argumenten).
Besluit:
1. In te stemmen met afwijking volgens artikel 5.4. van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
en voor de functie van regisseur Dienstverlening een overeenkomst aan te gaan met Halder
Management & Advies van 15 augustus 2018 t/m 15 februari 2019 (met een mogelijke
verlenging van maximaal 6 maanden);
2. te stemmen met afwijking volgens artikel 5.4. van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid en
voor de uitvoering van locatieonderzoeken IKC’s en vormgeving en inrichting
burgerparticipatie een overeenkomst aan te gaan met BRO;
3. bij nieuwe grootschalige RO-invullingen waarbij externe inhuur wordt gevraagd, niet af te
wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.
Argumenten:
1.1 Door akkoord te gaan met de verlening van de opdracht voor de uitvoering van
bovengenoemd
Plan van Aanpak wordt de continuïteit van de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan
gegarandeerd, alsmede de vereiste kwaliteit, ervaring en kennis van de lokale situatie.
2.1. De lokale bekendheid van BRO met Opmeer en de (bewezen) kwaliteit van het werk dat
door BRO wordt geleverd, garanderen, kwaliteit, snelheid, voldoende kennis en ervaring die
voor deze opdracht vereist zijn.
Volgnr: 003

Poststuk: 18.0008926

ZW

Omschrijving: Aanvullende inzet Armoedegelden 2018
Inhoud:
Op 6 maart 2018 heeft het college besloten om € 24.084 van de aan de gemeente
beschikbaar gestelde armoedegelden via Stichting Samen in te zetten. Hiermee kunnen
kinderen die opgroeien in armoede op laagdrempelige wijze ondersteund worden. Ten tijde
van dit besluit werd ervan uitgegaan dat de gemeente in totaal € 30.084 zou ontvangen voor
deze inzet, een zelfde bedrag als in 2017. Echter is later gebleken dat de gemeente Opmeer in
2018 een bedrag van € 31.993 ontvangt. Hierdoor is er aan € 1.909 van het in 2018
beschikbare budget nog geen bestemming toegewezen.
Voorgesteld wordt om dit bedrag ook aan Stichting Samen over te dragen, in te zetten voor
bijdragen aan sportcontributies en sportmaterialen voor kinderen, aanvullend op het Doe Mee
Fonds van de gemeente. Hierdoor kunnen ook de kinderen die niet (meer) in aanmerking
komen voor een bijdrage vanuit het Doe Mee Fonds maar wegens de financiële situatie in het
gezin niet de middelen hebben om sportcontributies te betalen en de hiervoor benodigde
materialen aan te schaffen toch een bijdrage hiervoor ontvangen. Deze bijdrage wordt zoveel
mogelijk in natura gegeven.
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Besluit:
1) Extra beschikbaar budget voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen
van € 1.909 aan Stichting Samen over te dragen, in te zetten voor bijdragen aan kinderen in
de vorm van sportcontributies en sportmaterialen.
Argumenten:
1.1) Stichting Samen is een lokale partner die al bekend is bij de doelgroep en een groot
bereik kent. Er is reeds samenwerking met deze Stichting bij de inzet van de armoedegelden
welke erg positief verloopt.
1.2) Via Stichting Samen kan met dit extra budget een regeling gerealiseerd worden voor
bijdragen aan sportcontributies en sportmaterialen, aanvullend op het Doe Mee Fonds.
1.3) Door de uitvoering samen met Stichting Samen op te pakken blijven de kosten voor de
uitvoering laag en kunnen de beschikbare gelden zoveel mogelijk ingezet worden in natura
voor de doelgroep.
Volgnr: 004

Poststuk: 18.0009605

ZW

Omschrijving: Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand
Inhoud:
De huidige beleidsregels Bijzondere Bijstand zijn begin 2017 vastgesteld. Naar aanleiding van
wetswijzigingen, signalen vanuit het wijkteam en andere betrokken partijen wordt voorgesteld
de beleidsregels bijzondere bijstand aan te passen. De belangrijkste inhoudelijk wijzigingen
hebben betrekking op: inkomen en draagkracht (berekening voor alleenstaande ouders
inclusief extra toeslag die deze categorie ontvangt); draagkrachtperiode (de periode waarin
aanvragers de bijzonder bijstand ontvangen); mogelijkheid beëindiging deelname collectieve
aanvullend ziektekostenverzekering (AZG) als er niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden voor deelname; computervergoeding voor MBO- studenten tot 18 jaar, en
vergoeding zwemlessen (loslaten leeftijdsgrens basisschool en toevoeging diploma B).
Voorgesteld wordt om de ingangsdatum voor artikel 34 (zwemlessen) met terugwerkende
kracht te bepalen op 1 april 2018.
Besluit:
1) de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2017 in te trekken;
2) de Beleidsregels bijzondere Bijstand gemeente Opmeer 2018 vast te stellen, inclusief de
belangrijkste wijzigingen m.b.t. inkomen en draagkracht; draagkrachtperiode; beëindiging
deelname collectieve aanvullend ziektekostenverzekering (AZG); computervergoeding voor
MBO- studenten tot 18 jaar; en vergoeding zwemlessen;
3) de ingangsdatum voor artikel 34 (vergoeding zwemlessen) met terugwerkende kracht te
bepalen op 1 april 2018
4) Deze beleidsregels ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken te sturen.

3

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 14-08-2018 week 33
VASTGESTELD

Argumenten:
1.1. Hiermee worden de beleidsregels aangepast aan wetswijzigingen en op basis van signalen
van het wijkteam en andere partijen;
3.1. Hierdoor geldt dit artikel voor alle kinderen die het seizoen 2018 zwemlessen volgen.
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