Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 12-02-2019 week 07
VASTGESTELD
Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P. Beemster
Loco-secretaris: G.M. Klaver
Afwezig: M.A.S. winder
Volgnr: 001

Poststuk: 19.0001452

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 05-02-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 05-02-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0001287

RO

Omschrijving: Ontwerp bestemmingsplan HAWG
Inhoud:
Voor de kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe is een nieuw bestemmingsplan in
voorbereiding; het bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe
(HAWG)”. Dit bestemmingsplan HAWG zal t het huidige bestemmingsplan voor deze kernen uit
2006 vervangen. Het betreft de laatste bestemmingsplanactualisering in de gemeente Opmeer
waarbij een “papieren” bestemmingsplan wordt vervangen door een actueel, digitaal
bestemmingsplan. Over het voorontwerp van het bestemmingsplan HAWG is inmiddels
vooroverleg gevoerd en inspraak verleend. De resultaten daarvan kunnen worden verwerkt in
de ontwerpversie van dit plan.
Besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen vooroverleg en inspraakreacties
over het voorontwerp bestemmingsplan HAWG zoals opgenomen in de “Reactienota en
Inspraak Bestemmingsplan Herziening Aartswoud, de Weere en de Gouwe 2018” (HAWG) en
de daarin aangegeven, in het ontwerpbestemmingsplan HAWG op te nemen aanpassingen van
dit plan;
2. De vragen en opmerkingen vanuit de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 19
juni 2018 te beantwoorden conform het overzicht “Beantwoording van de opmerkingen/vragen
van de raadscommissie Ruimte over het voorontwerp bestemmingsplan HAWG”;
3. De procedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten voor de
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan HAWG, na bespreking van het
ontwerpplan in de raadscommissie Ruimte.
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Argumenten:
1.1 In de reactienota zijn de ingekomen reacties op het voorontwerp bestemmingsplan HAWG
beantwoord.
1.2 De vanuit de Raadscommissie Ruimte gestelde vragen en opmerkingen kunnen op basis
van het vooroverleg en inspraaktraject worden beantwoord.
1.3 Het ontwerp bestemmingsplan HAWG kan ter inzage worden gelegd.
Volgnr: 003

Poststuk: 19.0001167

RO

Omschrijving: Besluit op bezwaar tegen invorderingsbesluit dwangsomprocedure Teeling
Petfood
Inhoud:
Op 5 november 2018 heeft de RUD NHN namens het college van B&W het besluit verzonden
om over te gaan tot invordering van de aan Teeling Petfood verbeurde dwangsommen voor
overtredingen van de geldende milieuvoorschriften.
Tegen deze invorderingsbeschikking is op 6 december 2018 een bezwaarschrift via de mail
ontvangen. Via de post is het bezwaar op 7 december 2018 ontvangen. Het bezwaar bevatte
geen gronden. Op 12 december 2018 is de gemachtigde een termijn tot 9 januari 2019
gegund om het verzuim te herstellen.
Er zijn voor 9 januari 2019 geen gronden ontvangen en ook geen verzoek om uitstel van de
termijn. Op 10 januari 2019 is een e-mail – met gronden – ontvangen waarin uitgelegd wordt
waarom de gronden te laat verstuurd zijn (o.a. ziekte van de advocaat en kerstdagen).
De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te
verklaren.
Besluit:
1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het bestreden besluit niet te herroepen en de kosten van het bezwaar niet te vergoeden.
Argumenten:
1.1. Ziekte van een advocaat van een kantoor met meerdere advocaten en een geringe
termijnoverschrijding maken de overschrijding echter niet verschoonbaar.
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Volgnr: 004

Poststuk: 19.0001307

RO

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Uitspraak Raad van State beroep bestemmingsplan HOS
Besluit:
Kennisnemen van
Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Herziening Hoogwoud,
Opmeer en Spanbroek 2017” (HOS) vastgesteld. Tegen de vaststelling van dit
bestemmingsplan is een tweetal beroepen ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (RvS). Op 30 januari 2019 heeft de RvS hierover uitspraak gedaan. Deze
uitspraak kan voor kennisgeving worden aangenomen.
Volgnr: 005

Poststuk: 19.0000961

RO

Omschrijving: Uitvoeringsprogramma VTH omgevingsrecht en milieu/duurzaamheid 2019
Inhoud:
In het kader van het Besluit omgevingsrecht wordt van het college van burgemeester en
wethouders verlangd dat jaarlijks het uitvoerings- en handhavingsbeleid wordt uitgewerkt in
een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten
het komende jaar zullen worden uitgevoerd. Daarbij houden ze rekening met de gestelde
doelen en prioriteiten.
De activiteiten hebben betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving (verder
aangehaald als VTH) op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
waaronder ruimtelijke ordening, bouwen en slopen, brandveilig gebruik van bouwwerken,
milieu, asbest in bestaande bebouwing en bodem en grondstoffen.
Het uitvoeringsprogramma is voor het college een instrument om de doelstellingen voor 2019
vast te stellen en daarbij ook te bepalen welke capaciteit en financiële middelen hiervoor
benodigd zijn. In die zin vormt het programma de leidraad bij de uitvoering van activiteiten.
De prioritering uit het beleidsplan Omgevingsrecht 2015-2019 vormt hierbij uiteraard de basis.
Aan het programma zijn diverse bijlagen toegevoegd. Het milieu- en
duurzaamheidswerkprogramma 2019 omvat een overzicht van de taken en activiteiten op
basis van de landelijke milieuopgaves en ontwikkelingen en andere beleids- en beheerplannen.
Verder geven de werkprogramma’s van de Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio NHN
2019 een goed beeld (op hoofdlijnen) van de werkzaamheden die zij voor de gemeente
Opmeer zullen uitvoeren.
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Besluit:
Instemmen met het uitvoeringsprogramma VTH omgevingsrecht 2019 (inclusief het
milieuprogramma en het werkprogramma ODNHN en VrNHN) en ter kennisgeving aanbieden
aan de gemeenteraad.
Argumenten:
1. Het voorstel past in de ambitie om als gemeentelijke organisatie te voldoen aan de
landelijke kwaliteitscriteria uit het Besluit omgevingsrecht.
2. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het Beleidskader omgevingsrecht en een
evaluatie van activiteiten en resultaten in voorgaande jaren.
3. In het programma is aandacht voor de maatschappelijke opgaves en doelstellingen op
gebied van milieu en duurzaamheid en de regierol van de gemeente Opmeer hierbij.
Volgnr: 006

Poststuk: 19.0001225

ZW

Omschrijving: Gunning zorginkoop sociaal domein Westfriesland 2020
Inhoud:
De zeven gemeenten in Westfriesland gaan per 1 januari 2020 resultaat gestuurd werken in
het sociaal domein. Daarvoor is op 2 oktober 2018 gestart met de inkoop voor Specialistische
Jeugdhulp en Wmo voor 2020. De inschrijftermijn sloot op 4 december jl. De inschrijvingen
zijn inmiddels beoordeeld aan de hand van de in de offerteaanvraag genoemde
kwaliteitscriteria en de daarbij opgenomen uitsluitingsgronden. De voorlopige gunningen en
afwijzingen zijn aan de ingeschreven partijen bekend gemaakt. Om de Westfriese
gemeenteraden te informeren over deze uitkomst is er een brief opgesteld. Deze brief is
regionaal opgesteld. Geadviseerd wordt om de raad te informeren met bijgaande brief. Voor
het communicatieproces is er regionaal een communicatieplan, memo en een ‘vraag &
antwoord’ (Q&A) ontwikkeld. Deze is aan alle gemeenten en de lokale teams aangeboden.
Deze documenten zijn meegestuurd in de bijlage van dit voorstel.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo en Q&A over de stand van zaken inkoop 2020.
2. De raad te informeren met bijgaande brief.
Argumenten:
1. Nu de beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden en duidelijk is welke partijen
een gunning of afwijzing krijgen is het van belang dat alle betrokken stakeholders op de
hoogte worden gesteld van de uitkomst. Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk is welke
kernboodschap vanuit de betrokken regiogemeenten moet worden uitgedragen en welke
procesafspraak is gemaakt over het beantwoorden van vragen. Om de betrokken stakeholders
daarbij te ondersteunen is een Q&A ontwikkeld.
2. Met de bijgevoegde brief wordt de raad meegenomen in het inkoopproces 2020.
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Volgnr: 007

Poststuk: 18.0014848

ZW

Omschrijving: Vaststelling Huurtarieven accommodaties Opmeer 2019
Inhoud:
Voor het jaar 2019 dienen de (huur)tarieven voor de sportvelden, gymzalen, zwembad 't
Woudmeer, muziekschool, sport- en recreatieterrein De Weijver, de multifunctionele
accommodatie en de ijsbaan vastgesteld te worden. Aanpassingen van de huurvoorwaarden
zijn voorgesteld naar aanleiding van de verhuur in 2018.
Besluit:
1. De (huur)tarieven voor de sportvelden, gymzalen, zwembad 't Woudmeer, muziekschool,
sport- en recreatieterrein De Weijver, multifunctionele accommodatie De Weijver en de
ijsbaan conform de bijlage ‘huurtarieven 2019’ vast te stellen.
2. De ‘Huurvoorwaarden gebruik Accommodaties gemeente Opmeer’ vast te stellen.
Argumenten:
1.1 De (huur)tarieven zijn conform gemeentelijk beleid en/of lopende huurovereenkomsten
geïndexeerd.
1.2 De huurvoorwaarden zijn geactualiseerd n.a.v. ervaringen in de praktijk.
Volgnr: 008

Poststuk: 19.0001103

COM

Omschrijving: Collegeprogramma 2018-2022
Inhoud:
In de raadsvergadering van 20 september 2018 is het coalitieakkoord gepresenteerd en door
de meerderheid van de raad gesteund. .
Daar is tevens de toezegging gedaan dat het college met een uitvoeringsplan zou komen.
Dit Collegeprogramma is dat uitvoeringsplan.
Besluit:
1. Akkoord te gaan met het collegeprogramma 2018-2022 “De inwoners centraal”.
2. Dit programma ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
3. Voor de komende begrotingen, beleidsontwikkeling en werkprogramma’s uit te gaan van
de punten die in dit collegeprogramma zijn opgenomen.
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Argumenten:
1. Dit programma is gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022 ”Opmeer vernieuwend
verder met de inwoners centraal”
2. Met de terugkoppeling naar de raad wordt de gedane toezegging tot het opstellen van het
uitvoeringsplan en informeren van de raad daarover gestand gedaan.
3. Met het collegeprogramma wordt richting gegeven aan de programmabegrotingen en
werkprogramma’s 2019-2022
4. Het collegeprogramma voldoet aan de door ons opgestelde kernwaarden: Klantgericht,
professioneel, verantwoordelijk en transparant
5. Het collegeprogramma voldoet aan onze klantwaarden: betrouwbaar, duidelijk en
eenvoudig.
Volgnr: 009

Poststuk: 19.0001038

FIN

Omschrijving: Voortgang, afwikkeling aanbevelingen RKC-onderzoeken en
accountantsrapporten
Inhoud:
Via deze raadsinformatiebrief willen we de raad informeren over de voortgang, afwikkeling van
de aanbevelingen van de accountant en de aanbevelingen vanuit eerdere
rekenkameronderzoeken. In de commissie BZV van december 2018 hebben we toegezegd om
de commissie uiterlijk in maart 2019 hierover te informeren.
Besluit:
Bijgaande raadsinformatiebrief ''Voortgang, afwikkeling aanbevelingen RKC-onderzoeken en
accountantsrapporten'' vast te stellen en hiermee de raad te informeren.
Argumenten:
In de commissie BZV van december 2018 is toegezegd om de commissie uiterlijk in maart
2019 te informeren over de afwikkeling van de aanbevelingen van de accountant.
Daarnaast is de toezegging gedaan om de commissie te informeren over de afwikkeling van
RKC-onderzoeken die de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd.
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