Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 25-09-2018 week 39
VASTGESTELD
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: 18.0011170

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 18-09-2018
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 18-09-2018
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 18.0010695

RO

Omschrijving: Aanschrijving last onder dwangsom
Inhoud:
Tijdens een controle van de toezichthouder is geconstateerd dat op het perceel Albrecht van
Beierenstraat 2 te Hoogwoud, kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie Q nummer 1913,
wederom illegaal zonder omgevingsvergunning een bijgebouw in het voorerfgebied is
gebouwd. Aan de eigenaren van het perceel is een vooraanschrijving verzonden met het
verzoek de overtreding ongedaan te maken. Vervolgens is geconstateerd dat de eigenaren tot
op heden de overtreding niet hebben beëindigd.
Besluit:
1. Een dwangsomaanschrijving te sturen aan de eigenaren van het perceel Albrecht van
Beierenstraat 2 te Hoogwoud, kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie Q nummer 1913,
in verband met het illegaal gebouwde bijgebouw in het voorerfgebied;
2. De dwangsom te stellen op € 5.000,- ineens.
3. Een dwangsomaanschrijving te sturen aan de eigenaren van het perceel Albrecht van
Beierenstraat 2 te Hoogwoud, kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie Q nummer 1913,
om te voorkomen dat de eigenaren in de toekomst wederom gaan bouwen zonder benodigde
omgevingsvergunning;
4. De dwangsom te stellen op € 5.000,- per geconstateerd illegaal bouwwerk met een
maximum van € 25.000,-.
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Argumenten:
1.1 Zonder omgevingsvergunning gebouwd en hierdoor in strijd met artikel 2.1 eerste lid,
aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
1.2 In strijd met artikel 25 van het bestemmingsplan "Herziening Hoogwoud, Opmeer en
Spanbroek 2017";
1.3 Legalisatie is niet mogelijk;
1.4 In de toekomst zal niet worden voorzien in een verruiming van de planologische
mogelijkheden;
2.1 Het vastgestelde bedrag staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden
belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging;
3.1 De eigenaren hebben voor de tweede keer in korte tijd een illegaal bouwwerk geplaatst;
3.2 Herhaling van het bouwen van illegale bouwwerken moet worden voorkomen;
4.1 Het vastgestelde bedrag staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden
belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

Volgnr: 003

Poststuk: 18.0010586

JZ

Omschrijving: Verkoop grond t.b.v. 3 transformatorstations in woningbouwplan Heerenweide
Inhoud:
Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening in het bestemmingsplan Heerenweide fase 1D te
Spanbroek zijn inmiddels twee transformatorstations geplaatst en staat die voor het derde
station in week 40 gepland. Over de beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde grond
(totaal ca. 61 m2) vond al overleg plaats met de heer P. Duinker, maar dienen ook nog
koopovereenkomsten met Liander Infra N.V. te worden gesloten. Pas daarna kan de grond in
eigendom worden overgedragen.
Besluit:
Tot verkoop van 61 m2 grond aan Liander Infra N.V. in het bestemmingsplan Heerenweide
ten behoeve van de plaatsing van transformatorstations en hiertoe een koopovereenkomst te
sluiten met Liander Infra N.V., voor een totale koopsom van € 12.200 (excl. omzetbelasting).
Argumenten:
1. De koopovereenkomst is noodzakelijk om
a. de beschikbaar gestelde grond voor de twee reeds geplaatste stations alsnog in eigendom
over te kunnen dragen;
b. de plaatsing van het derde station op het beoogde perceel (in de omgeving van de
Heerensingel, nabij het nog te bouwen Woonzorgcomplex Weidehof mogelijk te maken.
2. Koper is bereid de gevraagde koopsom te betalen en ook wordt aan de overige
verkoopvoorwaarden voldaan.
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Volgnr: 004

Poststuk: 18.0008912

ZW

Omschrijving: Accommodatieregeling 2015-2019 Bouw Materiaalopslag VVS’46
Inhoud:
VVS’46 heeft op 27 januari 2018 een beroep op de accommodatieregeling gedaan, zoals
beschreven in de specifieke beleidsregels van de algemene subsidieverordening 2015. Zij
vragen dit aan ten behoeve van het bouwen van een nieuwe opslagruimte t.b.v.
voetbalmateriaal en onderhoudsmateriaal evenals Kerstcross materialen. Dit omdat nu de tot
nog toe gebruikte zeecontainers oud en lek zijn en aldus niet meer voldoen.
Besluit:
De raad voor te stellen:
a. Een subsidie van € 8.295 te verlenen aan VVS’46 voor het bouwen van een nieuwe
materiaalopslag en de kosten ter hoogte van € 8.295 te dekken vanuit het investeringskrediet
van € 8.295 dat beschikbaar is gesteld in de Kadernota 2018 (pagina 17);
b. Een renteloze lening beschikbaar te stellen aan VVS’46 van maximaal € 8.295.

Argumenten:
1.1 De aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de specifieke beleidsregels van de
algemene subsidieverordening 2015.
1.2 Voor het verlenen van subsidies o.b.v. de accommodatieregeling is geen budget in de
begroting opgenomen. Conform het beleid besluit de raad hierover en stelt dan apart middelen
daarvoor beschikbaar. Dekking zie verwijzing besluit.
1.3 Kerstcross is een jaarlijkse aansprekend evenement voor de gemeente die bijdraagt aan
realisatie van gemeentelijke doelstellingen op gebied van sport en bewegen. Om die redenen
past het om dat deel van de opslag ook te subsidiëren.
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Volgnr: 005

Poststuk: 18.0011199

FIN

Omschrijving: Septembercirculaire gemeentefonds 2018
Inhoud:
De septembercirculaire gemeentefonds 2018 is gepubliceerd op 18-9-2018. Hierin wordt de
ontwikkeling van de algemene uitkering voor 2018 en de komende jaren bijgesteld. Dit vormt
een belangrijk dekkingsaspect voor de Najaarsnota 2018 en de Begroting 2019 inclusief
meerjarenraming 2020-2022.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire gemeentefonds 2018;
2. De septembercirculaire ter informatie aan de gemeenteraad toe te sturen;
3. Een doorrekening te laten maken van de ontwikkelingen in de septembercirculaire specifiek
voor de gemeente Opmeer;
4. De uitkomst van de doorrekening te betrekken bij de opstelling van de Begroting 2019
inclusief meerjarenraming 2020-2022.

Argumenten:
De uitkomst van de septembercirculaire vormt een belangrijk dekkingsaspect voor de
Najaarsnota 2018 en de Begroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022. Daarom streeft
het college er naar de circulaire zelf en de doorrekening daarvan voor de gemeente Opmeer zo
snel als mogelijk te delen met de gemeenteraad.
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Volgnr: 006

Poststuk: 18.0011322

ZW

Omschrijving: AB vergadering GGD NHN, 26 september 2018
Inhoud:
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 september 2018 van de GGD Hollands
Noorden zijn de uitnodiging, agenda en de stukken ontvangen. De belangrijkste
agendapuunten zijn:
• De 1e Bestuursrapportage 2018 GGD NHN en Veilig Thuis 2018;
• De vaststelling van de jaarstukken 2017 waarover de raden hun zienswijzen hebben
gegeven;
• Vaststelling van de aangepast programmabegroting 2019 waarover de raden hun
zienswijzen hebben gegeven;
• Het financieel herstelplan 2018;
• Een voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het Rijks Vaccinatie
Programma (RVP). Dit voorstel wordt na vaststelling ter besluitvorming aangeboden aan de
colleges.
In het advies wordt de agenda puntsgewijs toegelicht en waar nodig van advies voorzien.

Besluit:
Kennis te nemen van de agenda en de stukken en in te stemmen met de voorgestelde
advisering bij agendapunt:
2. instemmen met het verslag van 11 juli jl. en de besluitenlijst.
4. instemmen met het voorstel opdrachtverlening accountantscontrole 2018.
6b.instemmen met vaststelling van de programmabegroting 2019.
8. instemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst Rijksvaccinatieprogramma
gemeenten.

Argumenten:
Voorafgaand aan de AB vergadering bepalen de afzonderlijke colleges ieder hun eigen
standpunt. De agendapunten geven geen aanleiding tot wijziging van voorstellen.
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