Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 16-10-2018 week 42
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: 18.0012127

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 09-10-2018
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 09-10-2018
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 18.0011759

RO

Omschrijving: Intrekken Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009
Inhoud:
Per 1 januari 2018 gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige
plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in
werking. Het gaat hierbij om constructies die niet als bouwwerk zijn aan te merken nu zij niet
zijn bedoeld om voor langere tijd te plaatse en functioneren, zoals tenten op
evenemententerreinen, tribunes en varende objecten.
Mede doordat het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen op 1
januari 2018 in werking is getreden is gekeken naar de gevolgen voor de bestaande
Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009. Er is gekeken of het nieuwe besluit per
1 januari 2018 inclusief andere bestaande landelijke regelgeving voldoende zijn om daarmee
de bestaande Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009 te vervangen en daarmee
dus in te trekken.
Uit deze inventarisatie is gebleken dat de bestaande verordening inderdaad geheel is
overgegaan in inmiddels bestaande landelijke regelgeving, zoals het nieuwe Besluit brandveilig
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Daarnaast is de verordening ook grotendeels
in Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht overgegaan (Bor).
De nog in werking zijnde Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009 heeft
daardoor geen toegevoegde waarde meer en kan worden ingetrokken.
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Besluit:
1. De Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009 in te trekken;
2. De gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering – via tussenkomst van de Commissie
Ruimte – te adviseren de Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009 in te trekken.
Argumenten:
1. Het geeft minder regeldruk nu de brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009 is
overgenomen in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;
2. Daarnaast zijn de begrippen uit de brandbeveiligingsverordening grotendeels verouderd en
ook inmiddels overgegaan in landelijke AmvB’s, zoals het Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen, Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Bouwbesluit.
Volgnr: 003

Poststuk: 18.0012064

RB

Omschrijving: Vervanging grote aanhanger
Inhoud:
De grote aanhanger wordt voor diverse werkzaamheden o.a bladruimen en grond aanvullen,
ingezet. Hiervoor wordt hij steeds omgebouwd, wat tijd kost en niet altijd even efficiënt werkt.
Juist bij deze werkzaamheden geeft dat steeds meer problemen bij gebruik van de huidige
aanhanger. Voor het vervoer van grote spullen voldoet de aanhanger nog.
Besluit:
1. Nieuwe kipper aan te schaffen bij de firma agriXpert voor bedrag van € 3.615,00 excl BTW
(investering is opgenomen in Categorie A voor het jaar 2018)
2. De opbouw voor het bladzuigen aan te schaffen bij Tonca voor bedrag van € 2.250,00 excl
BTW (investering is opgenomen in Categorie A voor het jaar 2018)
3. Huidige grote aanhanger te behouden voor o.a vervoer van grote spullen en takken
Argumenten:
1.1 Kipper is bij meerdere werkzaamheden in te zetten
1.2 Werkt sneller prettiger en veiliger
1.3 Door gebruiksgemak meer werkplezier bij medewerkers
1.4 AgriXpert is importeur/leverancier van gewenste de kipper
2.1 Voor blad zuigen dient er een opbouw op de kipper gemaakt te worden om het blad zo
goed mogelijk op te vangen
2.2 Tonca heeft veel ervaring met specifieke opbouw van aanhangers
2.2 Tonca kan de door ons gewenste en uitgedachte opbouw leveren
3.1 Door grootte van de huidige aanhanger wel goede inzet voor afvoer takken en ander
plantsoen afval in de openbare ruimte
3.2 Door goed onderhoud nog voldoende bedrijfszeker voor deze werkzaamheden
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Volgnr: 004

Poststuk: 18.0011297

RB

Omschrijving: Afwijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Inhoud:
Voor de bestrijding van het onkruid op de verharding moeten mensen ingehuurd worden. De
bestrijding is afgelopen jarenperiode naar volle tevredenheid door twee plaatselijke bedrijven
uitgevoerd. Zij voeren beide eenzelde opdracht uit verdeeld over de gemeente Opmeer. De
grote van het werkgebied maakt dat wij afhankelijk zijn van meerdere partijen. In ons
inkoopbeleid is bepaald dat bij opdrachten boven de € 50.000,- meerdere offertes moeten
worden opgevraagd. Voor de huidige opdracht geldt dat we gebruik wensen te maken van uw
afwijkingsbevoegdheid.
Gezien de hoogte van geschatte kosten van de werkzaamheden zou er een meervoudig
onderhandse aanbesteding nodig zijn. Echter, omdat het hier gaat om eenzelfde opdracht
verdeeld bij twee opdrachtnemers is de meest passende procedure die van enkelvoudig
onderhands

Besluit:
Af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid op grond van artikel 5.4
De opdracht tot het bestrijden van het onkruid op de verharding uit te zetten bij twee partijen
De opdracht uit te zetten voor 2 jaar met de mogelijkheid van 2 x 1 jaar verlenging

Argumenten:
1. Door gebruik te maken van de afwijking bevoegdheid is het mogelijk voor deze specifieke
klus de juiste bedrijven in te zetten
2. De twee beoogde bedrijven hebben zich op dit gebied in de gemeente de afgelopen jaren
bewezen
3. De enkelvoudige procedure voor deze opdracht is de meest effectieve procedure die met de
minste kosten voorziet in onze inkoopbehoefte
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