Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 19-02-2019 week 08
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: 19.0001849

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 12-02-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W Opmeer d.d. 12-02-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0001551

RO

Omschrijving: Beslissing op bezwaar met betrekking tot het strijdige gebruik van de
recreatieobjecten aan De Dreef 3, C013, C121, C157, C193 en C196 te Opmeer voor nietrecreatieve bewoning
Inhoud:
Aan de eigenaar van de recreatieobjecten op het adres De Dreef 3, C013, C121, C157, C193
en C196 te Opmeer is bij besluit van 4 oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd om
het gebruik van deze recreatieobjecten voor niet-recreatieve bewoning te beëindigen en
beëindigd te houden. Op 6 november 2018 hebben de gebruikers van het recreatieobject
C196, als derde-belanghebbende, tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. Het
bezwaarschrift is op 11 december 2018 en 5 februari 2019 behandeld tijdens een hoorzitting
van de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften heeft inmiddels haar
advies uitgebracht en geadviseerd om het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit:
1. Het door reclamanten ingediende bezwaarschrift, conform het advies van de commissie
bezwaarschriften, ontvankelijk te verklaren en de last onder dwangsom van 4 oktober 2018 in
stand te laten.
Argumenten:
1.1 De commissie bezwaarschriften heeft dit advies gegeven.
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Volgnr: 003

Poststuk: 19.0001380

RO

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Energietransitie in de gemeente Opmeer
Besluit:
Kennisnemen van
de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op gebied van de energietransitie en de rol
van de gemeente hierbij.
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0001773

RO

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Beleidsplan fysieke leefomgeving
Besluit:
Kennisnemen van
de doelstelling van het overleg op 19 februari a.s. over de totstandkoming van het Beleidsplan
fysieke leefomgeving. Het beleidsplan gaat het bestaande Milieubeleid én het Strategisch
beleidsplan omgevingsrecht 2015-2019 vervangen.
Volgnr: 005

Poststuk: 19.0001514

RB

Omschrijving: Bouw huurwoningen fase 2 en 3 Heerenweide
Inhoud:
In de nieuwbouwwijk Heerenweide staan in fase 2 en 3 ook huurwoningen gepland; 20
beneden/ bovenwoningen (Bebo’s) en een appartementencomplex met 27 appartementen. De
bouw van de omliggende koopwoningen is in beide fases versneld aangepakt, vanwege de
aantrekkende markt. Wij willen de voorbereiding van deze beide fases combineren, om zo te
voldoen aan de toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen.
Het Programma van Eisen stelt eisen waaraan de nieuwe huurwoningen moeten voldoen. Een
nog te kiezen architect dient dit document als uitgangspunt te nemen voor de ontwerpen.
De nieuw te bouwen huurcomplexen worden gasloos en de ambitie is om deze weer
energiezuinig uit te voeren, waardoor ze nauwelijks energie verbruiken.
Besluit:
1. Het Programma van Eisen huurwoningen in Heerenweide fase 2 en 3 vast te stellen.
2. Aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet te vragen van € 150.000
Argumenten:
1.1 Past in het investeringskader Woningbedrijf
2.1 Een voorbereidingskrediet is nodig om het plan te kunnen ontwikkelen
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Volgnr: 006

Poststuk: 19.0001241

ZW

Omschrijving: Begroting Veilig Thuis
Inhoud:
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten op basis van de Wmo (artikel 4.1.1.) verantwoordelijk
voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Advies- en Meldpunten
Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld gingen samen in een nieuwe
organisatie: Veilig Thuis (VT). Voor de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord en de gemeente
Uitgeest wordt deze functie sinds 2015 uitgevoerd door de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN); de dienstverlening door de GGD op het
gebied van VT aan de gemeenten is vastgelegd in een driejarige
dienstverleningsovereenkomst 2018-2020.
De werkwijze van VT is per 1 januari 2019 ingrijpend veranderd. Naast de doorlopende
verbeteringen die nodig zijn om de wachtlijsten weg te werken en niet meer te laten ontstaan
is er ook sprake van nieuwe, landelijke ontwikkelingen, zoals de landelijke invoering van de
verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (die naar verwachting leidt tot
beduidend meer meldingen) en de zgn. radarfunctie (het langer en intensiever volgen van
veiligheidssituaties in gezinnen). De GGD stelt een aparte begroting op voor de uitvoering van
VT, d.w.z. dat deze begroting geen onderdeel is van de algemene begroting van de GGD. Half
december 2018 bood de GGD de begroting VT 2019 aan. Daarin vraagt de GGD voor de
uitvoering van Veilig Thuis i.c. de nieuwe taken fors meer middelen dan in voorgaande jaren.
In totaal bedraagt de begroting VT 2019 voor de 18 deelnemende gemeenten ruim 9,4
miljoen, waarvan 8,2 miljoen structureel en 1.2 miljoen incidenteel (voor de uitvoering van de
afspraken met de Inspectie voor de Jeugdzorg voor verbetering en professionalisering van de
organisatie)
Van Opmeer leidt deze begroting, op basis van de huidige verdeelsleutel, tot een maximale
bijdrage in 2019 van € 152.000 aan Veilig Thuis. Met deze stijging is geen rekening gehouden
in de begroting sociaal domein. Daarin is afgerond € 63.500 voor Veilig Thuis geraamd. In de
paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2018 en 2019 is wel erop gewezen dat
rekening gehouden zou moeten worden met een significante stijging van de kosten van VT.
Er is bovenregionale bestuurlijk overleg geweest over deze begroting van VT. De
portefeuillehouders hebben op 25 januari jl. unaniem besloten om aan hun colleges resp.
raden voor te stellen in de resp. gemeentelijke begrotingen rekening te gaan houden met de
maximale bijdrage die van hen wordt gevraagd (op basis van de huidige verdeelsleutel).
Voorgesteld wordt om VT voorschotten te verstrekken op basis van monitorgegevens die VT
bij de gemeenten aanlevert. De hoogte van de voorschotten kan worden aangepast als de
realisatiecijfers hiervoor aanleiding geven.
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Half 2019 zal mede op basis hiervan worden beoordeeld of de huidige verdeelsleutel dient te
worden aangepast. Een mogelijkheid is dan dat de bijdragen worden berekend op basis van
de werkelijke budgetten Wmo en jeugdhulp en het werkelijk gebruik van VT. In dat geval zou
de bijdrage van Opmeer naar verwachting minder stijgen (van 63.500 naar 100.000 in plaats
van naar 152. 000).
Besluit:
1) Het raadsvoorstel Begroting Veilig Thuis 2019 vast te stellen met daarin opgenomen de
volgende beslispunten:
a) op basis van de huidige gegevens en omstandigheden uit te gaan van een maximale
verhoging in 2019 van de bijdrage aan Veilig Thuis van € 88.500 (van € 63.500 tot €
152.000);
b) deze extra kosten door het ontbreken van andere reële dekkingsmogelijkheden vooralsnog
ten laste te brengen van de post Veilig Thuis in de begroting sociaal domein 2019 (in de
wetenschap dat dit budget niet toereikend zal zijn om de maximale verhoging - € 88.500 resp. de minimale verhoging - € 36.500 - van de bijdrage van de gemeente Opmeer te
kunnen dekken);
c) (op basis van bevoorschotting) de geprognosticeerde maximale bijdrage 2019 van €
152.000 te betalen als monitoring uitwijst dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en
andere indicatoren sporen met de gehanteerde aannames in de begroting;
d) aan de hand van de resultaten van deze monitoring en de definitieve besluitvorming over
de verdeelsleutel (naar verwachting half 2019), de definitieve financiële gevolgen van de
begroting VT 2019 te verwerken in de P&C-cyclus 2019;
2) Mandaat te verlenen aan de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp voor:
a) het maken van afspraken met de GGD over de aard en frequentie van de monitoring;
b) het nemen van besluiten over de hoogte van de voorschotten op basis van de uitkomsten
van de onder a) genoemde monitoring;
c) het maken van afspraken met de GGD over het berekenen van een integrale kostprijs;
Argumenten:
1.1. Gemeenten zijn via de Wmo wettelijk verplicht op regionaal niveau een VT in stand te
houden voor de uitvoering van de wettelijke taken;
1.2. Veilig Thuis heeft voldoende middelen nodig om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren,
en in het bijzonder wachtlijsten te voorkomen;
1.3. De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de instandhouding van
VT (inclusief de bedrijfsvoering), maatwerk per gemeente is niet mogelijk;
1.4. Als gemeenten hun bijdragen niet betalen ontstaan opnieuw wachtlijsten en zal Veilig
Thuis weer onder verscherpt toezicht worden geplaatst;
1.5. M.b.t. de dekking zijn er op dit moment geen andere mogelijkheden beschikbaar (zie ook
de paragraaf Financiën) dan de (voorlopige) bijdrage ten laste te brengen van het budget dat
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hiervoor in de begroting sociaal domein is opgenomen;
1.6. De gemeenten ontvingen de begroting Veilig Thuis 201 half december 2018, waardoor in
de begroting 2019 van de gemeente Opmeer hiermee geen rekening kon worden gehouden;
1.7. De begroting 2019 van VT is gebaseerd op aannames, waarvan gedurende het jaar wordt
vastgesteld of ze juist zijn;
1.8. Door bevoorschotting en monitoring van de realisatiecijfers houden de gemeenten grip op
de noodzaak van de besteding van de begrote bijdragen;
2.1 Er is monitoring nodig om te kunnen beoordelen of de verbeteringen doorzetten en of de
middelen werkelijk nodig zijn, en om hierover met VT afspraken te kunnen maken is
mandatering nodig van de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp;
Volgnr: 007

Poststuk: 19.0000146

ZW

Omschrijving: Inzet gedragsdeskundige in WIJkteam OpMEER 2019
Inhoud:
Vanaf 2018 zetten wij samen met de gemeente Medemblik een gedragsdeskundige in binnen
het WIJkteam OpMEER (8 uur per week). Deze functie verzorgt specifieke kennis,
competenties en bevoegdheden (diagnostiek), die het wijkteam niet kan ontberen ((voor meer
informatie over het takenpakket wordt verwezen naar het advies). Dit is ook van steeds groter
belang door de toenemende zwaarte van de zorgvragen- en behoeften waarmee het wijkteam
wordt geconfronteerd. Voortzetting van deze inhuur is om deze redenen noodzakelijk. Mede
gelet op het belang van deze functie in het wijkteam voor de kwaliteit van de hulpverlening in
Opmeer, is in de begroting sociaal domein structureel rekening gehouden met de kosten
hiervan.
Besluit:
1. In te stemmen met de inkoop van Expertise Jeugd- en Opvoedhulp ten behoeve van het
WIJkteam OpMEER voor ten hoogste 416 uren van Stichting PARLAN voor het tarief van
€ 62,89 per uur voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 tot
maximum € 26.162
2. Het onder 1. genoemde bedrag ten laste te brengen van het budget dat hiervoor is
opgenomen in de begroting sociaal domein 2019 (Kosten Wijkteam’ kostenplaats 668000).
Argumenten:
1.1. Deze specifieke kennis, competenties en bevoegdheden zijn onmisbaar voor een
kwalitatief goede en integrale hulpverlening aan jeugdige Opmeerders en hun
ouders/verzorgers, en voor de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers van het
wijkteam;
1.2 Deze functie wordt tot grote tevredenheid uitgevoerd door de medewerker van Parlan;
2.1. Mede gelet op het belang van deze functie in het wijkteam voor de kwaliteit van de
hulpverlening in Opmeer, is in de begroting sociaal domein structureel rekening gehouden met
de kosten hiervan.
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Volgnr: 008

Poststuk: 19.0000112

ZW

Omschrijving: Overdracht participatiebudgetten aan WerkSaam
Inhoud:
WerkSaam Westfriesland stelt jaarlijks de begroting vast. Om dit te kunnen doen dienen de
gemeenten ieder jaar voor 15 maart duidelijkheid te geven over de hoogte van het
participatiebudget dat zij aan WerkSaam overdragen.
Besluit:
1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit waarin wordt voorgesteld om:
a. Voor het jaar 2020 vanuit de integratie uitkering sociaal domein/de algemene uitkering:
- Het budget WSW à € 352.592,- geheel over te dragen aan WerkSaam Westfriesland.
- Van de budgetten klassiek WWB à € 56.703,-, nieuw Wajong à € 35.043,- en nieuw
begeleiding à € 51.622,- (in totaal 90% à € 129.031,-) over te dragen aan WerkSaam
Westfriesland en 10% à € 14.337,- te reserveren voor specifieke activiteiten uitgevoerd in en
door de gemeente ( ‘couleur locale’ ).
b. Het college te mandateren om over de inzet van het budget ‘couleur locale’ in 2020 een
besluit te nemen.
c. Het college mandateren om na publicatie van de meicirculaire de bovengenoemde
budgetten hierop aan te passen.
d. Na het raadsbesluit WerkSaam met bijgevoegde definitieve kaderbrief 2020 informeren
over het besluit van de gemeenteraad.
2. WerkSaam Westfriesland via de bijgevoegde voorlopige kaderbrief te informeren over het
budget dat wordt overgedragen in 2020.
Argumenten:
1a. WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatiebeleid en de
overdracht van dit budget is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hiermee wordt voldaan
aan de afspraken die op dit punt zijn gemaakt door de in de Gemeenschappelijke Regeling
deelnemende gemeenten.
De gemeente kan conform de afspraak binnen de gemeenschappelijke regeling 10% van de
re-integratiebudgetten vrij inzetten voor de uitvoering van coleur locale maatregelen voor de
participatie van inwoners in onze gemeente. Mocht de gemeente Opmeer het budget wel via
WerkSaam Westfriesland willen inzetten dan kan het budget alsnog worden overgeheveld.
1b.Om de uitvoering van de couleur locale zou efficiënt mogelijk te houden, wordt aan de raad
voorgesteld om het college te mandateren om in 2020 een besluit te nemen over de inzet
hiervan.
1c en d. Werksaam heeft zekerheid over het besluit van de gemeenteraad.
2. WerkSaam Westfriesland kan met de voorlopige kaderbrief alvast starten met het opstellen
van de begroting 2020.
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Volgnr: 009

Poststuk: 19.0001629

ZW

Omschrijving: Treasurybesluit 2019
Inhoud:
Bij raadsbesluit van 13 december 2018 is het Treasurystatuut gemeente Opmeer vastgesteld.
In artikel 16 wordt aangegeven dat de bevoegdheden in een apart collegevoorstel worden
vastgesteld.
In bijgaand Treasurybesluit wordt daaraan gevolg gegeven. Aangezien het Treasurystatuut
ingaande 1 januari 2019 in werking is getreden, wordt voorgesteld ook het besluit met
terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in te laten gaan.
Besluit:
1. Het Treasurybesluit 2019 gemeente Opmeer vast te stellen.
2. Het besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in te laten gaan.
Argumenten:
1.1 Het Treasurybesluit 2019 werkt het Treasurystatuut 2019 nader uit.
1.2 Het Treasurybesluit 2019 is aangepast aan de functiebenamingen van de gemeente.
2.1 Inwerkingtreding.
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