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A.

Inleidend

Werkwijze
We weten dat sommige onderwerpen in ons coalitieakkoord in voorkomende gevallen de
taakvelden en werkwijzen van het gemeentelijke ambtelijk apparaat kunnen overstijgen. Voor
de inwoner van Opmeer is het zaak de in dit document beschreven onderwerpen sector en
taakveld, indien van toepassing, kunnen worden behandeld. Door zowel binnen als buiten het
gemeentehuis de verbinding en samenwerking te zoeken kan per onderwerp een totaaloplossing
worden gevonden de inwoners van Opmeer. Het college staat klaar om die werkwijze zoveel
mogelijk samen te bewerkstelligen.

B.

BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN OP HOOFDLIJNEN

Opmeer zelfstandig
Opmeer stuurt aan op een onderzoek om te beoordelen of de ambtelijke organisatie
(kwantitatief en kwalitatief) voldoende is toegerust om maatschappelijke veranderingen en
wijzigingen op het gebied van wetgeving en decentralisatie adequaat op te vangen.
Het overdrachtsdocument wordt daarbij betrokken. Doel van het onderzoek is om te bepalen
hoe de zelfstandigheid van Opmeer kan worden gecontinueerd door te investeren in het
voorkomen van eventuele kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat. Bij gebleken noodzaak
dient verdergaande samenwerking met omliggende gemeenten te worden onderzocht. De reeds
bestaande goede, intensieve samenwerking binnen de regio West-Friesland wordt onder andere
aan de hand van het PACT van West-Friesland (2.0) voortgezet. Bij de samenwerking binnen
zogenoemde gemeenschappelijke regelingen is een heldere besluitvorming en een duidelijke
informatieverstrekking aan de gemeenteraad.
Toekomstvisie Opmeer
Opmeer is een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is.
Ook in de toekomst willen we dat blijven met een heldere identiteit van de gemeente en de
verschillende gemeenschappen en kernen. We willen ervoor zorgen dat Opmeer zich duurzaam
ontwikkelt, met leefbaarheid en kwaliteit als belangrijke maatstaven. De maatschappelijke
ontwikkelingen zijn dynamisch en Opmeer wil daar proactief op inspelen met gerichte
investeringen. Wij zien hierin voor de gemeente een regelende rol. We gaan het gesprek aan
met onze inwoners, verenigingen, ondernemers, dorpsraden en adviesraden om gezamenlijk
een integrale toekomstvisie Opmeer 2030 op te stellen.
Uitstraling van gemeente Opmeer
Opmeer draagt uit een open, transparante en moderne gemeente te zijn die qua bestuursstijl en
werkwijze meegaat met de tijd, met korte lijnen richting haar inwoners. Integriteit van handelen
is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Benadrukt wordt dat onderlinge saamhorigheid en sterke
sociale binding via het verenigingsleven en activiteiten daaraan bijdragen. De dynamiek en
diversiteit van Opmeer wordt op de kaart gezet. De gemeente wil daarin een positieve
voorbeeldrol vervullen.
Burgerparticipatie
Wij willen een moderne bestuursstijl en betrekken daarom burgers tijdig en (inter)actief bij
belangrijke plan- en besluitvorming. Goede communicatie en dialoog zijn daarbij essentieel.
Daartoe wordt beoogd online panels in te richten en de toepassing van burgerparticipatie verder
en breder in te zetten. Dorpsraden en advisering in het sociaal domein vervullen in dit proces
een belangrijke rol. Daarom gaan wij het huidige convenant met de dorpsraden actualiseren.
Verder wordt nagedacht over alternatieven om goede burgerparticipatie in plan- en
besluitvorming een plek te geven.
Dienstverlening
De (integrale) dienstverlening en bereikbaarheid van gemeente Opmeer wordt verbeterd door
gebruik van meerdere kanalen. In dat kader wordt bezien of en in hoeverre daarvoor extra
scholing aan medewerkers en capaciteit van de organisatie is benodigd en of slim gebruik van
digitale dienstverlening daaraan een bijdrage kan leveren. Hierbij valt te denken aan de
gemeente-app, de website of Facebook. Aandachtspunt hierbij is de mate waarin inwoners
digitaal zelfredzaam zijn. Ook een verruiming van de openingstijden van het gemeentehuis is een
goede mogelijkheid om de dienstverlening en bereikbaarheid te verbeteren.

Het college van burgemeester en wethouders wil laagdrempelig en beter benaderbaar zijn voor
inwoners. Er zal worden bezien of een gemeentelijke ombudsman kan worden aangesteld of dat
kan worden aangehaakt bij een daartoe strekkende regeling bij een andere gemeente voor
behandeling en opvolging van klachten. De regelgeving rond het aanvragen van een vergunning
is in veel gevallen complex. Inwoners worden op weg geholpen door voor de aanvraag
duidelijkheid te scheppen over het proces en gestelde eisen.
Financiën
Opmeer behoudt haar behoedzame grondhouding bij het beleid en beheer van gemeentelijke
financiën. Er wordt naar gestreefd de onroerendzaakbelasting niet verder te verhogen. Bij
positief jaarresultaat wordt gekeken naar mogelijke besteding van daaruit vrijkomende
middelen, waaronder lastenverlichting. Gelet op de vermogenspositie van Opmeer wordt bij
voorkeur gezocht naar mogelijkheden tot het investeren in voorzieningen en leefbaarheid.

C.

SPEERPUNTEN VAN BELEID

Integraal Kind Centrum (IKC)/locatiekeuzebasisscholen en basisscholen
De locatiekeuze van de basisscholen in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud wordt heroverwogen.
Burgerparticipatie wordt nu ook bij de locatiekeuze toegepast. Inwoners worden geïnformeerd
en meegenomen in voor- en nadelen bij de verschillende opties en keuzes daarin. Anders dan in
het eerder al genomen besluit vindt de keuze plaats op basis van centrale ligging,
(verkeers)veiligheid, wens van ouders, ruimtelijke inpasbaarheid en (financiële) haalbaarheid.
Daarnaast moeten slimme keuzes worden gemaakt in het kader van de bundeling van
aanverwante functies binnen het IKC-concept. Opmeer streeft voorts naar behoud van scholen
in de kleine kernen.
Cultuur
Gemeente Opmeer faciliteert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Hierbij
denken we onder andere aan de bibliotheek en het muziekonderwijs.
Evenementen, vrijwilligers en verenigingen
Evenementen binnen onze gemeente worden breder onder de aandacht gebracht. Een
aansprekende gemeentelijke app kan daarvoor een oplossing bieden. Deze zou dan blijvend
moeten worden geüpdatet en aan de man worden gebracht. Evenementen worden in
redelijkheid getoetst op veiligheid. Daarnaast wordt onderzocht of overbodige regels kunnen
worden geschrapt. Evenementen die op jaarlijkse basis met dezelfde opzet plaatsvinden worden
bij voorkeur met een meerjarenvergunning toegestaan. Vrijwilligersorganisaties worden met
deskundigheidsbevordering ondersteund.
Sport en recreatie
Sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn en dichtbij huis worden beoefend. Opmeer erkent
de meerwaarde van sportverenigingen. Het is zaak te bezien of de openbare ruimte beter kan
worden ingericht voor buitensport. Bijvoorbeeld door het plaatsen van openbare sport- en
speeltoestellen in wijken en parken, aanleg of verbetering van fiets- en wandelpaden en
kanoroutes. Sportvelden en accommodaties worden daarnaast onderhouden in goed overleg
met verenigingen. Met gebruikmaking van de zogenoemde één-derde regeling worden
investeringen van sportverenigingen ondersteund.
De komende vier jaar wordt de bovenlaag van de kunstgrasvelden vervangen. In dat geval wordt
onderzocht of deze kan worden hergebruikt voor bestaande trapveldjes in de woonwijk. Lukt dat
niet dan wordt gekeken of er nieuwe kunstgrasveldjes kunnen worden aangelegd. Opmeer
stimuleert dat sportvelden worden verlicht met ledverlichting.
Duurzaamheid en milieu
Op het gebied van duurzaamheid volgt Opmeer de (actuele) landelijke ontwikkelingen. Er is veel
activiteit op dit vlak. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Aanbod en
wens moeten op elkaar worden aangesloten. Inwoners worden actief geïnformeerd over
mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, zodat zij weten waar hun kansen liggen. Dus:
stimuleren door te informeren.
Duurzame innovatieve ontwikkelingen en initiatieven kunnen rekenen op een faciliterende
houding van de gemeente en er wordt gestreefd naar verduurzaming van het woningbestand en
vervoer. We kijken naar de mogelijkheden om het Woningbedrijf te laten investeren in
duurzaamheid. Duurzaamheidsinvesteringen komen in hoofdzaak ten goede van
duurzaamheidsontwikkeling binnen de gemeente.

Positie van gemeente Opmeer wordt heroverwogen ten opzichte van Regionale
uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor wat betreft zogenoemde “milieuplustaken”.
Gemeente Hollands Kroon wil onderzoeken of binnen bestaande wet- en regelgeving een
motorcrossbaan op 1,5 km afstand van Aartswoud kan worden toegestaan ondanks dat bekend
is dat motorcrossgeluid ver draagt en het woongenot van de inwoners van Aartswoud zal
aantasten. De nieuwe omgevingsvisie gaat uit van het in samenspraak met buurgemeenten
ontwikkelen van nieuwe initiatieven waarbij kwaliteit ontstaat door samenwerking. Opmeer
behartigt de belangen van de inwoners van Aartswoud en zal in bestuurlijke overleggen
proactief acteren en zich blijvend sterk maken voor het behoud van de ´stille´ kern Aartswoud.
Eenzelfde proactieve houding mag worden verwacht ten aanzien van de uitbreiding van Lelystad
Airport. Een vertrekroute is boven West-Friesland en gemeente Opmeer beoogd. In
gezamenlijkheid met andere West-Friese gemeenten kan een standpunt worden ingebracht ter
behartiging van de belangen van inwoners van Opmeer.
Gelet op het Asbestdakenverbod (2024) zal er worden ingezet op betere stimulering van
verwijdering van asbestdaken.
Daarnaast zal er proactief informatie worden verstrekt over de mogelijkheden van het
hergebruik van zonnepanelen.
Woningbouw
Ten behoeve van de woningbouw wordt actief gezocht naar inbrei- en nieuwe locaties en
ingezet op uitbreiding van de verschillende kernen ter bevordering van de leefbaarheid. Bij
woningbouwprojecten houdt gemeente Opmeer het doel voor ogen om alle leeftijds- en
aandachtsgroepen te bedienen in betaalbare, passende dan wel levensloopbestendige huur- en
koopwoningen. Woningbouw en onderhoud binnen het gemeentelijk woningbedrijf vindt
duurzaam en onderhoudsvriendelijk plaats. Gelet op de druk op de woningmarkt wordt creatief
maatwerk toegepast ten behoeve van particuliere initiatieven omtrent woongebruik. (o.a. bij
karakteristieke stolpen, scholen en kerken).
Woonoverlast en huisvesting
Extra aandacht is nodig voor de informele en preventieve aanpak van situaties van
woonoverlast. Vanwege het karakter van de met woonoverlast samenhangende problematiek
en het gebrek aan adequate en gerichte inzet van handhavingsinstrumenten gaat Opmeer voor
een sluitende aanpak voor situaties van woonoverlast. Naast toezichthouders van de gemeente
zullen ook de wijkagent en zorg verlenende instanties hierbij worden betrokken. Inwoners
worden bij de uitvoering betrokken.
Er moet grip komen op het zogenoemde “Regionaal Woonmatch-systeem” en oog voor de
achtergronden van personen die via het Woonmatch-systeem huisvesting binnen Opmeer wordt
aangeboden. Er moet een onderzoek plaats vinden naar een geliberaliseerd huuraanbod van het
Woningbedrijf.
Verkeer en vervoer
Gelet op de investeringen van provincie Noord-Holland in de verbetering van de
verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de A.C. de Graafweg bestaat gelegenheid voor
een onderzoek naar de financiële, praktische haalbaarheid en nut en noodzaak van een
fietstunnel. Bij de eventuele realisatie worden de inwoners betrokken.

In het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) wordt aandacht besteed aan de
verkeersveiligheid in de gemeente Opmeer Van belang is tevens daarin scherp toe te zien op de
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en publiektrekkende bedrijven zoals de Boet. Hierbij
zetten we in op een fietsverbinding en/of calamiteitenweg tussen de Middelweg en De Veken,
zodat langzaam verkeer Hoogwoud-De Veken niet twee keer de AC de Graafweg hoeft over te
steken.
Tenslotte streeft Opmeer naar een verruimde en verbeterde inzet van bussen richting Obdam en
behoud van aansluitingen richting Hoorn.
Openbare orde en veiligheid
Om zicht te krijgen op de problematiek rond drugshandel is er een meldpunt Overlast. Daarnaast
moeten mensen worden gestimuleerd om een EHBO-cursus te volgen om in geval van een
calamiteit hulpdiensten te kunnen assisteren. Initiatieven op het gebied van
(WhatsApp)buurtpreventie worden bevorderd en gestimuleerd. Ook de burger heeft in het
kader van de veiligheid immers een rol. Bezien moet worden of de lijnen richting gemeente en
opsporingsambtenaren bij verdacht gedrag kunnen worden verkort, zodat daarop snel actie kan
worden ondernomen. Dit bevordert de wisselwerking en het vertrouwen in het gezag van de
gemeente.
Openbare ruimte
Opmeer wil een groene gemeente blijven met een goede afstemming van openbare
voorzieningen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is immers van ons allemaal.
Het gaat niet alleen om groen. Er wordt gestreefd naar een goede kwaliteit en goed onderhoud
van onze openbare ruimte.
Hondenbeleid
Een evaluatie van het hondenbeleid is in voorbereiding. Dat moet een breed getrokken
onderzoek zijn naar kostendekkendheid van het beleid, nut en noodzaak van de getroffen
maatregelen en de oorsprong daarvan. Dit door het onder andere inzichtelijk maken van het
aantal incidenten waarbij honden betrokken zijn geweest.
Huisvuilcentrale (HVC)
Gemeente Opmeer staat kritisch tegenover de verbrede doelstellingen en nevenactiviteiten van
de HVC en vertolkt die houding bij vergaderingen en voorbereiding omtrent de nieuwe
dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Opmeer en HVC die wordt beoogd in 2019.
Veel gehoorde klacht met betrekking tot de inzameling betreft de ophaalfrequentie van de grijze
bak ten opzichte van de oranje bak. Bij voorbereiding van de dienstverleningsovereenkomst de
inzamelfrequentie met betrekking tot de grijze bak bezien in relatie met de positie van de oranje
bak in het inzamelproces, zo nodig leidend tot aanpassing van het inzamelproces.
Energie-transitie
Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regionale en landelijke
partners realiseren we de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder het
terugbrengen van CO2-uitstoot. We geven daarbij samen met de regio het goede voorbeeld en
vervullen zo een innovatieve en vooruitstrevende rol in de regio op het gebied van
energietransitie en klimaatadaptatie.
Samen met de regio mogelijkheden creëren voor iedere inwoner om energieneutraal te worden,
door bijvoorbeeld het elektrisch rijden en het verduurzamen van woningen te stimuleren.

In het kader van duurzaam vervoer het stimuleren van het gebruik van de fiets via de inrichting
van de weg en betere doorgaande fietsroutes.
Het verbeteren van infrastructuur voor duurzaam vervoer (OV en elektrisch vervoer) door onder
andere het realiseren van een laadinfrastructuur voor fietsen en auto’s.
In het kader van verduurzamen van de bebouwing worden toekomstige publieke gebouwen en
ook bestaande gemeentelijke gebouwen verduurzaamd, zowel aan binnen- als buitenkant.
Klimaatadaptatie wordt een vast onderdeel van de omgevingsplanologie, waarbij aandacht is
voor de stresstest, wateroverlast en rainproof maatregelen.
Ondernemen
Bij planvorming Veken 4 de vestiging van detailhandel met groot winkeloppervlak mogelijk
maken op zichtlocaties. Daarnaast zoeken naar mogelijkheden voor de vestiging van
kantoorfuncties, zodat ook theoretisch opgeleiden hun werkzaamheden kunnen vinden op de
bedrijventerreinen binnen Opmeer. Daarbij kan verder worden bezien of bedrijfsmatige
activiteiten vanuit het centrum kunnen worden verplaatst naar Veken 3 of 4. In Opmeer wordt
de aanleg van glasvezel naar bedrijventerreinen gerealiseerd.
Opmeer houdt oog voor de levendigheid, toegankelijkheid en gezelligheid van de winkelcentra.
Het is in dat kader van belang een langetermijnvisie te creëren ter voorkoming van leegstand. Bij
dat onderzoek zal aandacht moeten worden besteed aan de bereikbaarheid en de
samenwerking moeten worden gezocht met de winkeliersvereniging. Het contact tussen
ondernemers en gemeente vindt op regelmatige basis plaats langs de weg van het
bedrijvenloket.
Agrarisch ondernemen
Ter bevordering van de leefbaarheid van het platteland wordt bezien of planologische regels
met betrekking tot agrarisch gebruik waar mogelijk kunnen worden verruimd zodat bijvoorbeeld
recreatieve nevenactiviteiten en of zorgfuncties kunnen worden ontplooid. Arbeidsmigranten
worden indien mogelijk ter plaatse van het agrarisch bedrijf waar het werk wordt aangeboden
gehuisvest. Leegstaande agrarische bebouwing vraagt om oplossingen. Indien initiatieven zich
aandienen voor gewijzigd gebruik moet goed worden gekeken naar de mogelijkheden. Met
name het behoud van stolpen in het landschap is van belang. Gewijzigd gebruik mag evenwel
niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering van in de nabijheid reeds aanwezige agrarische
bedrijven.
Scheringamuseum
Opmeer gaat actief aan de slag om de impasse rond het Scheringamuseum te doorbreken.
Zorg
Elke inwoner die zorg nodig heeft, krijgt zorg. Er wordt niet bezuinigd op wijksteunpunten en in
de vorige raadsperiode opgelegde bezuinigingen aan wijksteunpunten worden herzien in relatie
tot de huidige en nieuwe ontwikkelingen. De toegankelijkheid van dagbesteding moet worden
gefaciliteerd.
De wijksteunpunten hebben een belangrijke functie in het ouderenbeleid. Het herzien van
bovengenoemde bezuiniging moet leiden tot het versterken van functies als ontmoetings- en
recreatiefunctie. Een wijksteunpunt is door haar inloopfunctie belangrijk voor de sociale
contacten, zodat eenzaamheid wordt voorkomen. Het is ook een huiskamer voor de omliggende
seniorenwoningen (als spil voor de woonzorgfunctie).

De wijksteunpunten hebben een zorgsteunfunctie en zijn hét informatieloket voor diverse
vragen op gebied van welzijn, wonen en zorg, zoals domotica. Hiernaast geldt het ook als een
plek om af te spreken en door te verwijzen. Het streven is om senioren in staat te stellen
hierdoor langer zelfstandig te laten wonen. Belangrijk zijn ook de dagbehandeling en
dagbesteding voor minder vitale en kwetsbare ouderen en mogelijk ook andere specifieke
doelgroepen.
Eenzaamheidsbestrijding en ondersteuning van mantelzorgers zijn speerpunten voor Opmeer.
Onderzocht moet worden of de drempel voor armoedebestrijding kan worden verlaagd door het
aanstellen van een vertrouwens-/ contactpersoon binnen de gemeente.
Schuldenproblematiek, de opvang van verwarde personen en kinderen die in kwetsbare situaties
verkeren zijn actuele onderwerpen die blijvend aandacht verdienen. Deze onderwerpen kunnen
niet los van elkaar worden gezien en vragen om een integrale benadering. De inzet vanuit
Opmeer zal, in samenwerking met maatschappelijke organisaties, gericht dienen te zijn op
vroegtijdige signalering en preventie. Er is een duidelijke visie op deze samenhangende
problematiek gewenst.
Een voorname rol om dit te bewerkstelligen is weggelegd voor het wijkteam. Wij streven naar
een gemakkelijk bereikbaar wijkteam, waar je laagdrempelig en dichtbij, dus ook in de
wijksteunpunten, terecht kunt voor vragen en ondersteuning over alle zorgvragen. Hierbij is een
goede onafhankelijke cliëntondersteuning van belang.
Omgevingswet
Er kan op basis van sluitende aanvragen om afwijking van bestemmingsplannen ruimer
medewerking worden verleend aan passende particuliere initiatieven. Beoordelingsvrijheid
bestond al en komt nog meer onder de aandacht in de richting van de Omgevingswet. Van die
beoordelingsvrijheid moet gebruik worden gemaakt ter voorkoming en bestrijding van leegstand
van gebouwen (woningen, winkels etc.).
De Omgevingswet vergt een andere, ruimere en meer integrale benadering en afweging van
belangen. Het vereist dat in een vroeg stadium op participatieve wijze in oplossingen wordt
meegedacht. Dit vergt dat moet worden meegegaan in de met de Omgevingswet beoogde “ja,
mits”, in plaats van “nee, tenzij” houding richting een hoogwaardig resultaat en eventuele
inpassing. In de richting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de
organisatorisch consequenties en werkwijzen vroegtijdig in beeld gebracht, risico’s worden
geduid en kennis wordt gedeeld. Digitalisering van de informatievoorziening heeft te dien
aanzien hoge prioriteit.
Jongeren
Jongeren zijn onze toekomst. Werk, wonen en ontspanning moeten goed worden afgestemd op
de wensen en denkwijze van jongeren. Naast praktisch geschoolde jongeren, moeten ook
theoretisch geschoolden aan de slag kunnen binnen de gemeentegrenzen. De starterslening
moet blijvend worden aangeboden en onder de aandacht worden gebracht. Opmeer streeft
ernaar voldoende betaalbare koop- en huurwoningen te realiseren die aantrekkelijk zijn voor
jongeren. Bestaande jongerenverenigingen worden daarnaast niet geconfronteerd met
bezuinigingen. Trapveldjes en speelvoorzieningen moeten in voldoende mate aanwezig zijn.
Inclusief beleid
In een inclusieve samenleving zijn voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking
en kunnen zij aan de samenleving deelnemen. Voor Opmeer willen we naar een situatie waarin

de lokale samenleving voor iedereen ingericht en geschikt is. Zodat eenieder ongeacht welke
beperking en ongeacht welke leeftijd op een volwaardige wijze kan meedoen in de samenleving.
Wanneer iemand daarin beperkingen ondervindt, moeten die zoveel mogelijk worden
gecompenseerd.
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