Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 08-01-2019 week 02
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: 18.0015216

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 18-12-2018
Inhoud:
Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 18-12-2018
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0000042

PZI

Omschrijving: Kadernota 2020 GR Westfries Archief
Inhoud:
Conform artikel 31 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen is van het Westfries
Archief op 14 december 2018 de kadernota 2020 ontvangen. De gemeenteraad wordt hierbij
in de gelegenheid gesteld om voor 1 maart 2019 een zienswijze in te dienen.
In de kadernota worden kort de doelstellingen voor 2020 uiteengezet met daarbij de financiële
kengetallen en meerjarenraming als bijlagen.
Besluit:
1. In te stemmen met de kadernota 2020 van de GR Westfries Archief.
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met een positieve zienswijze middels bijgevoegd
concept raadsvoorstel.
Argumenten:
Er zijn geen inhoudelijke en financiële bedenkingen tegen instemming met de kadernota. De
doelstellingen en uitvoering van staand beleid worden gedekt binnen bestaand budget plus
afgesproken indexatie van lonen en prijzen.
Volgnr: 003

Poststuk: 19.0000084

RO

Omschrijving: Kadernota 2020 RUD
Inhoud:
De Kadernota 2020 is aangeboden door de RUD als startsein van de begroting 2020. In de
kadernota staan de verwachte ontwikkelingen voor 2020 met de daarbij behorende financiële
achtergrondinformatie.
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Besluit:
1. akkoord te gaan met de Kadernota 2020 voor de RUD;
2. de kadernota 2020 van de RUD voor een positieve zienswijze voor te leggen aan de raad.
Argumenten:
Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast waarbij naast de begroting en de jaarrekening,
de kadernota ook voor zienswijzen naar de gemeenteraden wordt verzonden.
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0000087

RO

Omschrijving: Kadernota 2020 CAW
Inhoud:
De Kadernota 2020 is aangeboden door de gemeenschappelijke regeling Centraal
Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland. In de kadernota wordt vooruitgeblikt op de
ontwikkelingen die gaan spelen in 2020 met de daarbij behorende financiële vertaling.
Besluit:
1. akkoord te gaan met de Kadernota 2020 voor het CAW met de kanttekening dat er een
betere toelichting en verwerking van de kosten van het secretariaat en de meerjarenraming
volgt.
2. de kadernota 2020 van het CAW voor een positieve zienswijze voor te leggen aan de raad
met de kanttekening dat er een betere toelichting en verwerking van de kosten van het
secretariaat en de meerjarenraming volgt.
Argumenten:
1.1 Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast waarbij naast de begroting en de
jaarrekening de kadernota ook voor zienswijzen naar de gemeenteraden wordt verzonden.
1.2 Aangezien er geen financiële bijdrage wordt gevraagd van de gemeente, kan een positieve
zienswijze worden afgegeven, met de aanvullende opmerking dat er een betere toelichting en
verwerking moet volgen op de kosten van het secretariaat en een meerjarenraming.
Volgnr: 005

Poststuk: 18.0014972

RO

Omschrijving: Kadernota 2020 VRNHN
Inhoud:
Deze kadernota 2020 is aangeboden door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In
de kadernota staan de belangrijkste onderwerpen die zij oppakken in 2020 inclusief een korte
vooruitblik naar 2021 tot en met 2023.
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Besluit:
1. Akkoord te gaan met de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. De kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor een positieve
zienswijze voor te leggen aan de raad.
Argumenten:
Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast. In Noord-Holland Noord is afgesproken dat
naast de begroting en de jaarrekening, de kadernota ook voor zienswijzen naar de
gemeenteraden wordt verzonden.
Volgnr: 006

Poststuk: 18.0015030

RO

Omschrijving: Omgevingsvergunningaanvraag realiseren mestbassin agrarisch perceel Gouwe
1c in Hoogwoud
Inhoud:
Op 21 juni 2018 is omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het realiseren van een
mestbassin op een voormalig agrarisch perceel Gouwe 1c te Hoogwoud. De te realiseren
mestbassin heeft een inhoud van 6.800 m3 en een oppervlakte van 2.100 m2. Het ontwerp
omgevingsvergunning heeft vanaf 24 oktober 2018 voor een periode van 6 weken ter inzage
gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingekomen. Het te realiseren
mestbassin valt binnen in het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Opmeer 2014’ en
heeft de bestemming “Agrarisch” (artikel 3). De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden, zijn
bestemd voor o.a. de uitoefening van veehouderijbedrijven met een grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering.
Besluit:
1. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3º Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:
- bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo);
- milieu (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo).
2. Het opstellen en ondertekenen van omgevingsvergunningsbesluit te mandateren aan het
afdelingshoofd van de afdeling Ruimte en Ondernemen.
Argumenten:
1.1. Wij hebben in maart 2016 ingestemd met het principeplan realisatie mestbassin.
1.2. Realisatie mestbassin is noodzakelijk en doelmatig ten behoeve van het agrarisch bedrijf.
1.3. De aanvraag is volledig ingediend en past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid.
1.4. Er zijn geen negatieve reacties van de overleginstanties ontvangen.
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Volgnr: 007

Poststuk: 18.0013327

RB

Omschrijving: Bediening Wipbrug
Inhoud:
Het Hoogheemraadschap (HHNK) is eigenaar van de onlangs gerenoveerde Wipbrug. Het is de
wens van de gemeente de Wipbrug bedienbaar te hebben in verband met de ontwikkeling van
een passantenhaven bij Spanbroek. HHNK wil hier aan meewerken, mits de gemeente de
bediening regelt. Het vinden van voldoende vrijwilligers voor bediening bleek problematisch,
zodat er gekeken is naar zelfbediening van de brug door de recreanten. De afspraken hierover
zijn vastgelegd in bijgaande beheerovereenkomst.
Besluit:
In te stemmen met de beheerovereenkomst voor de bediening van de Wipbrug.
Argumenten:
In verband met verzekeringen en de afspraken wie waar voor verantwoordelijk is, is een
beheerovereenkomst nodig.
Volgnr: 009

Poststuk: 18.0014916

RB

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Riolering Wijde Klaver en omgeving
Besluit:
Kennisnemen van
het onderzoek naar verbetering van de ontluchting van de woningen in de Wijde Klaver en
omgeving
Volgnr: 010

Poststuk: 18.0014461

ZW

Omschrijving: Onttrekking aan reserve Sociaal Domein i.v.m. kosten voor lokale
implementatie van de Resultaatgestuurde Bekostiging Sociaal Domein in 2019
Inhoud:
Vanaf 1 januari 2020 wordt de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein (Wmo en
Jeugd) in de regio West-Friesland resultaatgestuurd ingekocht. Door deze nieuwe werkwijze
(die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders) worden de transformatieen innovatiemogelijkheden binnen de geleverde zorg en ondersteuning geoptimaliseerd
(ondersteuningsbehoeften inwoners/gezinnen staat centraal, op basis van vooraf in overleg
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met hen gemaakte afspraken over resultaten en doelen).
De implementatie van de daaraan gekoppelde nieuwe werkwijze vormt in 2019 zowel
regionaal als lokaal een majeure operatie. Het college heeft op 18 december 2018 het
regionale implementatieplan dat hiervoor is opgesteld, vastgesteld; de kosten die hiermee zijn
gemoeid (o.a. voor een regionale projectleider, vijf deelprojectleiders en een
projectondersteuner) kunnen worden gedekt in de reguliere begroting 2019 sociaal domein.
De resultaten van de regionale implementatie dienen door de gemeenten geïmplementeerd te
worden in de eigen lokale toegang (waaronder bij voorbeeld de herindicatie van de huidige
cliënten, waardoor de hulpverlening aan hen per 1 januari 2020 is gebaseerd op de nieuwe
werkwijze). Het is belangrijk dat het regionale implementatieproces en het lokale
implementatieproces goed op elkaar aansluiten.
Om dit mogelijk te maken is tijdelijk extra (ambtelijke) capaciteit nodig om namens Opmeer
adequaat te kunnen acteren in de regionale voorbereidingen alsmede de lokale uitwerking
daarvan in Opmeer, en ook dient rekening gehouden te worden met kosten voor opleidingen
en aanpassingen van applicaties. Dit advies bevat een (globale) berekening van de kosten van
de extra benodigde capaciteit en aanverwante in 2019. Aangezien er hiervoor binnen de
reguliere begroting onvoldoende middelen beschikbaar zijn wordt voorgesteld de raad te
vragen hiervoor een (incidenteel) budget beschikbaar te stellen in 2019, dit budget te dekken
uit de reserve Sociaal Domein, en over de exacte besteding ervan uiterlijk in het voorjaar van
2020 verantwoording af te leggen.
Besluit:
1. kennis te nemen van de lokale uitwerking van het regionale implementatieplan
resultaatgestuurde bekostiging
2. de raad voor te stellen om een eenmalig budget van € 160.000 beschikbaar te stellen in
2019 voor de lokale implementatiekosten van de nieuwe werkwijze, dit budget te dekken uit
de reserve sociaal domein
3. Achteraf (voorjaar 2020) verantwoording af te leggen over de besteding van het budget.
Argumenten:
1. Dit plan dient als basis voor de berekening van de extra benodigde capaciteit en financiële
middelen.
2.1 Gelet op de eerdere (regionale) besluitvorming en de afspraken met de regiogemeenten
en zorgaanbieders dient ook Opmeer per 1 januari 2020 klaar te zijn voor de nieuwe
werkwijze
2.2 Het gevraagde budget is nodig om de implementatie in Opmeer in 2019 goed en tijdig te
realiseren en daarmee ook te voldoen aan de regionale afspraken hierover.
2.3 De reserve Sociaal domein is ook bedoeld voor dit soort kosten.
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Volgnr: 011

Poststuk: 18.0015290

ZW

Omschrijving: Zienswijze kadernota 2020 recreatieschap West-Friesland
Inhoud:
Op 13 december 2018 heeft de gemeente raad de kadernota 2020 van het Recreatieschap
Westfriesland ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven
op deze nota. Daarna wordt de nota door Algemeen bestuur van het Recreatieschap definitief
vastgesteld.
Dit jaar wordt voor het eerst een kadernota voor zienswijzen aangeboden. De gemeenteraden
in Noord-Holland Noord hebben daartoe besloten om de informatievoorziening met betrekking
tot de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren.
Besluit:
Er mee in te stemmen aan de raad bijgaand raadsvoorstel voor te leggen met het volgende
beslispunt:
een positieve zienswijze afgeven op de kadernota 2020 van het Recreatieschap WestFriesland.
Argumenten:
Er zijn geen bezwaren tegen instemming met de kadernota 2020 van het Recreatieschap
West-Friesland omdat geen afwijkingen van staand beleid of het financiële kader worden
verwacht.
Volgnr: 012

Poststuk: 18.0009190

ZW

Omschrijving: Subsidie peuteropvang en VVE 2019
Inhoud:
Kinderopvangorganisatie Berend Botje heeft een subsidieaanvraag gedaan voor peuteropvang
en VVE in het jaar 2019. Dit advies gaat over het subsidiebesluit van 2019.
Besluit:
1. Aan kinderopvangorganisatie Berend Botje voor 2019 een subsidie toe te kennen van €
97.920,- ten behoeve van de tegemoetkoming aan ouders in de kosten van kortdurende
peuteropvang. De subsidie komt ten laste van begrotingspost 665010 Peuterspeelzalen.
2. Aan kinderopvangorganisatie Berend Botje voor 2019 een subsidie toe te kennen van €
44.042,- ten behoeve van de Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) ten laste van
begrotingspost 665040 Voor- en vroegschoolse educatie.
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Argumenten:
1. Vanaf 2018 voert Berend Botje het vastgestelde peuterspeelzaalbeleid en VVE uit voor de
gemeente Opmeer. Kortdurende peuteropvang (het vroegere peuterspeelzaalwerk) is een
waardevolle voorziening in het voorschoolse stelsel met name met het oog op het voorkomen
en verminderen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.
2. Voor het aanbieden van VVE ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk.
De middelen zijn bedoeld voor doelgroepkinderen: kinderen van laag opgeleide ouders en
kinderen waarbij (taal) achterstanden zijn geconstateerd. Binnen de VVE wordt gewerkt met
een erkend vve-programma en met geschoolde pedagogische medewerkers.
Volgnr: 013

Poststuk: 18.0012777

COM

Omschrijving: Nieuwe manier van viering Nieuwjaarsreceptie
Inhoud:
Het college heeft aangegeven dat de huidige vorm van nieuwjaarsreceptie niet meer helemaal
voldoet aan hun wensen. De vraag is meer mensen naar de receptie, maar hoe bereik je dat?
En wat willen de inwoners?
Besluit:
1. Voorafgaande aan dit besluit de dorpsraden bevragen of zij dit idee ondersteunen. Op 14
november is er een bijeenkomst met de dorpsraden waarin dit ter sprake kan komen.
Na akkoord van de dorpsraden:
2. De aankondiging van de nieuwe manier van vieren wordt gedaan op de nieuwjaarsreceptie
van 2019.
3. De jeugdburgemeester en loco-jeugdburgemeester worden betrokken bij de
nieuwjaarsspeech. De burgemeester ondersteunt hierin en stemt af.
4. We gaan uit van 4 kernen: Spanbroek/Opmeer, Hoogwoud, De Weere en Aartswoud. Eens
per vier jaar komt een kern aan de beurt.
5. De dorpsraad organiseert de nieuwjaarsreceptie samen met de organisaties uit de
betrokken kern en de inwoners van die kern.
6. Het overschot van het budget mag gezien worden als subsidie aan die kern. Zij beslissen
zelf over de besteding.
7. De inwoners met een KO worden specifiek/persoonlijk uitgenodigd.
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Argumenten:
1. Als we niet eerst navragen of de dorpsraden dit een goed idee vinden wordt het een
opgelegd plan en geen gedragen plan.
2. Het is nu te kort dag om de verandering al in te zetten voor de receptie van januari 2019.
3. Het betrekken van de jeugdburgemeester past in de trend van jongeren betrekken bij de
politiek. Het levert ook meer interactie op en geeft meer diepte aan de nieuwjaarsrede. Het is
eigentijds en persoonlijk.
4. De Gouw, Zandwerven en Wadway zijn te klein, maar kunnen door de vier grotere kernen
wel betrokken worden bij de viering.
5. De dorpsraden zijn de spil in het dorp en hebben de contacten met de organisaties in de
eigen kern. Inwoners van andere kernen zijn ook welkom, maar de focus ligt op de eigen kern.
6. Door het extra budget stimuleer je het samen nadenken over de besteding en komt het ook
echt de kern ten goede.
7. De kernwaarden Klantgericht, Verantwoordelijk en Betrokken.
a. Klantgericht omdat we naar de burgers toe gaan.
b. Verantwoordelijk omdat we de verantwoording dan wel de uitvoering niet altijd zelf hoeven
te doen. We durven de verantwoordelijkheid ook bij anderen te leggen.
c. Betrokken omdat we de kernen de ruimte geven met elkaar de organisatie op te pakken.
Wij leggen niks op maar betrekken de ander.
8. Dit voorstel past bij de klantwaarden: Eigentijds, Persoonlijk, Duidelijk
a. Eigentijds omdat dit een vorm van burgerparticipatie waarbij de burger een hoge
betrokkenheid heeft. Niet meer de burger naar de gemeente maar de gemeente naar de
burger.
b. Persoonlijk: door naar de kernen toe te gaan hebben meer mensen de mogelijkheid te
komen (denk bijv. aan ouderen en kinderen).
c. Duidelijk: de ‘regels’ voor deze viering maken we eenvoudig en voor één uitleg vatbaar.
Volgnr: 014

Poststuk: 18.0015014

JZ

Omschrijving: Wob-besluit
Inhoud:
Op 20 november 2018 is een verzoek ontvangen waarbij de verzoeker zich beroept op de Wet
openbaarheid van bestuur (verder: Wob). De volgende documenten worden opgevraagd:
- de mail met het huurverzoek voor de danszaal in het voormalige
muziekschoolgebouw (aan de Meibloem 48), die eind maart 2018 is ingediend en op
24 maart is binnengekomen bij de afdeling die zich bezighoudt met de verhuur van o.a. de
danszaal;
- een overzicht van het ziekteverzuim van een met name genoemde ambtenaar (werkzaam op
de afdeling verhuur van o.a. het voormalige muziekschoolgebouw) in de periode maart en
april 2018.
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Besluit:
1. de mail met het huurverzoek openbaar te maken;
2. het overzicht met het ziekteverzuim niet openbaar te maken.
Argumenten:
Ad 1. Er is geen grond om het document niet openbaar te maken.
Ad 2. Het is geen bestuurlijke aangelegenheid en de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer weegt zwaarder.
Volgnr: 015

Poststuk: 18.0015218

PZI

Omschrijving: WerkSaam Westfriesland: zienswijze kadernota 2020
Inhoud:
Op 13 december 2018 heeft WerkSaam Westfriesland haar kadernota 2020 "nieuwe stijl"
aangeboden met het verzoek om deze voor een zienswijze voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de brief kadernota 2020 en de kadernota "nieuwe stijl",
2. In te stemmen met de kadernota 2020 "nieuwe stijl",
3. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit met betrekking tot de kadernota
2020 van WerkSaam Westfriesland waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om een
positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2020 van WerkSaam Westfriesland.
Argumenten:
2 en 3) Er zijn geen bezwaren tegen instemming met de kadernota 2020 “nieuwe stijl”, omdat
er geen afwijkingen ten aanzien van bestaand (nieuw) beleid of het financieel kader worden
verwacht.
Volgnr: 016

Poststuk: 19.0000004

I&G

Omschrijving: Kaderbrief 2020 GR Shared Service Center DeSom
Inhoud:
Op 19 december 2018 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Shared Service
Center DeSom plaats gevonden. Naar aanleiding van de besluitvorming dient het SSC DeSom
de kaderbrief 2020 bij de gemeenteraden in om de zienswijze van de raden te vernemen.
In deze kaderbrief zijn de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020
opgenomen.
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Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven en in te stemmen met
bijgevoegd concept raadsvoorstel en besluit.
Argumenten:
1. Tegen de kaderbrief bestaan inhoudelijk en financieel geen bedenkingen
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