Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 07-08-2018 week 32
VASTGESTELD
Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff
Locosecretaris: R. Luiks
Afwezig: A.J.P. Beemster, M.A.S. winder
Volgnr: 001

Poststuk: 18.0009608

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 31-07-2018
Inhoud:
Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 31-07-2018
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
Volgnr: 002

Poststuk: 18.0009077

RO

Omschrijving: Vaststelling bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan parkeernormen
Opmeer'
Inhoud:
Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan parkeernomen Opmeer'
(hierna: het paraplubestemmingsplan) heeft vanaf 7 juni 2018 zes weken ter inzage gelegen.
Tegen het ontwerp van het paraplubestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Er is wel aanleiding voor een ambtshalve wijziging in de vorm van een betere en duidelijkere
tekst van artikel 4 van de regels van het paraplubestemmingsplan. De uitvoering van het
parkeerbeleid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan namelijk niet meer plaatsvinden op
basis van de bouwverordening, als gevolg waarvan het nodig is om een parkeerregeling op te
nemen in de bestemmingsplannen. Dit parapluplan wijzigt in feite alle geldende
bestemmingsplannen op het onderdeel parkeren. Hierdoor verandert het huidige
parkeerbeleid resp. de parkeernormering niet.
De raad kan nu worden voorgesteld om over te gaan tot gewijzigde vaststelling van dit
bestemmingsplan.
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Besluit:
1. de raad voor te stellen om het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeernormen
Opmeer' gewijzigd vast te stellen conform de 'Nota van wijziging Paraplubestemmingsplan
Parkeernormen Opmeer' van 7 augustus 2018, waarmee (rekening houdend met
jurisprudentie over het opnemen van parkeerregels in bestemmingsplannen) het uitgangspunt
dat het realiseren van voldoende parkeergelegenheid primair op het eigen terrein moet
plaatsvinden juridisch duidelijker in de parkeerregeling van het paraplubestemmingsplan
wordt opgenomen;
2. vast te stellen dat het bestemmingsplan ‘Herziening Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek’
(HOS) (vastgesteld 21 december 2017) en de beheersverordening Recreatieparken Opmeer
(vastgesteld 20 december 2012) buiten het toepassingsbereik van dit
paraplubestemmingsplan worden gehouden.
Argumenten:
1.1. De uitvoering van het parkeerbeleid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan namelijk
niet meer plaatsvinden op basis van de bouwverordening, als gevolg waarvan het nodig is om
een parkeerregeling op te nemen in de bestemmingsplannen.
2.1. In het bestemmingsplan HOS is al een actuele parkeerregeling opgenomen en er wordt
voor dit plan binnenkort nog een aparte aanpassingsronde doorlopen.
2.2. De beheersverordening voor de recreatieparken wordt ook z.s.m. geactualiseerd, waarin
zal worden voorzien in een specifieke parkeernormering voor de recreatieterreinen.
Volgnr: 003

Poststuk: 18.0009578

ZW

Omschrijving: Aanpassing besluit nr. 6 in besluitenlijst d.d. 24 juli 2018 Aanvraag
accommodatieregeling DWB
Inhoud:
Op 24 juli jl. heeft het college een (afwijkend van het ambtelijk advies) besluit genomen over
een accommodatie-aanvraag van DWB. Die bestond uit 2 onderdelen: 1. installatie
warmwatersysteem en boiler; en 2. installatie van een douchesysteem en het aanpassen van
een waterleiding.
Het collega besloot niet in te stemmen met het advies om voor onderdeel 1 een garantstelling
te geven voor een lening (i.p.v. een renteloze lening). Hierop is het besluit aangepast.
Vanwege de urgentie en het onvoorzien karakter van de uitvoering van deze werkzaamheden
is de hardheidsclausule op dit onderdeel toegepast, en is voorgesteld en besloten om de toe te
kennen subsidie voor dit onderdeel (4.142) te dekken uit de post Onvoorzien (waartoe het
college bevoegd is).
Echter, in het (aangepaste) besluit dat vervolgens definitief is vastgesteld op 31 juli jl. staat
niet langer het besluit dat betrekking heeft op onderdeel 2. Het is noodzakelijk dat dit besluit
alsnog formeel wordt genomen en vastgelegd, met het oog op de besluitvorming door de raad
over het beroep op de Post Nieuw beleid ter dekking van de aangevraagde subsidie.
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Besluit:
1. ermee in te stemmen de raad voor te stellen voetbalvereniging DWB € een subsidie van
4.716 te verlenen voor de installatie van een douchesysteem en het aanpassen van een
waterleiding en deze kosten in 2018 te dekken uit de post Nieuw beleid;
Argumenten:
1.1 Op dit onderdeel van de aanvraag is niet de hardheidsclausule van toepassing.
1.2 Voor het verlenen van subsidies o.b.v. de accommodatieregeling is geen budget in de
begroting opgenomen en besluit de raad conform het beleid daarom apart
over beschikbaarstelling van middelen hiervoor.
Volgnr: 004

Poststuk: 18.0009449

P&O

Omschrijving: Gemeenteraad informeren over opdracht regisseur integriteit
Inhoud:
Naar aanleiding van het onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door de Rekenkamercommissie
zijn er een aantal aanbevelingen aangegeven over integriteit. Om deze op de juiste manier uit
te voeren en te implementeren zijn wij op zoek gegaan naar een regisseur integriteit die dit
voor de gemeente Opmeer oppakt en in gang zet.
Met bijgaande brief informeren we de gemeenteraad aangaande de voortgang van deze
opdracht.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van de brief aan de gemeenteraad;
2. Bijgaande brief ter informatie te verzenden aan de gemeenteraad
Argumenten:
Gemeenteraad en college dienen op de hoogte te zijn over stand van zaken opdracht regisseur
integriteit.
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