Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 05-03-2019 week 10
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: 19.0002624

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 26-02-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 26-02-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0001572

RO

Omschrijving: Koersdocument Regio Westfriesland voor Implementatie Omgevingswet
Inhoud:
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Met de
Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en beheer van de
leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Dit zijn regels op het terrein van water, lucht,
bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.
Het koersdocument beschrijft hoe de Omgevingswet wordt ingevoerd.
Besluit:
1. In te stemmen met het regionale deel van het koersdocument, behoudens de planning voor
de omgevingsvisie en het portefeuillehoudersoverleg VVRE op 7 maart 2019 voor te stellen om
de omgevingsvisie in 2022 te laten vaststellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen het koersdocument voor de implementatie van de
Omgevingswet vast te stellen, behoudens dat het portefeuillehoudersoverleg VVRE op 7 maart
2019 het regionaal deel substantieel aanpast en aldus een nieuw collegebesluit wordt
genomen.
Argumenten:
1.1 Het koersdocument is een kaderstellend document voor een tijdige en zorgvuldige
invoering van de Omgevingswet.
1.2 Het regionale deel is een logisch vervolg op het Procesplan Regionale Implementatie
Omgevingswet. Het opstellen van de omgevingsvisie is een complex en omvangrijk project,
waarbij onder meer een brede participatie wordt toegepast.
2.1 Het regionaal deel in combinatie met het gemeentelijk deel beschrijft de ambities die
Opmeer
heeft met de implementatie van de Omgevingswet, waarbij voor de gemeenteraad de focus
ligt op de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
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Volgnr: 003

Poststuk: 19.0001920

RO

Omschrijving: AB RUD NHN 06-03-2019
Inhoud:
Op 6 maart 2019 komen de portefeuillehouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord bijeen voor een vergadering van Algemeen Bestuur. De vergadering vindt
plaats om 13.00 uur in het kantoor van de RUD, Dampten 2 in Hoorn. In verband hiermee is
een agenda met achterliggende stukken ontvangen.
Besluit:
1. Agendapunt 1 Vaststellen agenda van 6 maart 2019/mededelingen/ingekomen stukken:
voor kennisgeving aan te nemen.
2. Agendapunt 2 AB-Besluit Stemverhouding AB OD NHN 2019 (bijlage 2): in te stemmen met
voorstel om stemverhouding vast te stellen, waarbij evenals in 2017 en 2018 uitgegaan wordt
van het maximaliseren van het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland op 25.
3. Agendapunt 3 AB-Besluit Bestuursopdracht Omgevingswet (Bijlage 3): in te stemmen met
• met de gezamenlijke aanpak van GGD, VR en RUD in samenwerking met de gemeenten in
voorbereiding op de Omgevingswet.
• de doelstellingen voor een gezamenlijk programma, zoals in deze notitie genoemd.
• De gezamenlijk portefeuillehouder opdracht geven een stuurgroep te formeren waarin
vertegenwoordiging vanuit de drie besturen is geborgd.
• De twee leden die namens het AB RUD NHN in de bestuurlijke stuurgroep worden
aangewezen zijn de heer A. Jongenelen, als portefeuillehouder Omgevingswet.
• Afspraken maken met de vertegenwoordiging vanuit het Algemeen Bestuur over monitoring
en verantwoording rond het programma.
4. Agendapunt 4 Stand van zaken taakvermindering Schagen (mondelinge toelichting): voor
kennisgeving aan te nemen.
5. Agendapunt 5 Reactie DB op standpunten Kadernota 2020: voor kennisgeving aan te
nemen.
6. Agendapunt 7 Voortgangsrapportage programma I&A: voor kennisgeving aan te nemen.
7. Agendapunt 8 Vaststelling verslag AB RUD NHN 12 december 2018 (bijlage 8):verslag voor
kennisgeving aan te nemen.
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Volgnr: 004

Poststuk: 19.0001851

RO

Omschrijving: Voortgang realisatie Meldkamer Noord-Holland
Inhoud:
In oktober 2018 is de gemeente geïnformeerd dat de geplande samenvoeging van Meldkamer
Noord-Holland in Haarlem in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar is. Eind 2018 is
gekozen voor een scenario waarbij de meldkamers wel al gaan samenvoegen op de nieuwe
meldkamerlocaties, dit zal medio mei 2019 plaats gaan vinden.
Besluit:
1. De raadsinformatiebrief met de brief van de VRNHN over de voortgang realisatie Meldkamer
Noord-Holland ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Argumenten:
1. De samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland heeft vertraging opgelopen, de
gemeenteraad op de hoogte te stellen van de voortgang.
Volgnr: 005

Poststuk: 19.0002407

RB

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE
Inhoud:
Op 7 maart 2019 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Tijdens dit overleg worden diverse onderwerpen
met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehouderoverleg VVRE op 7 maart 2019.
2. Agendapunt 3, verslag vorige vergadering: in te stemmen met het vaststellen van het
verslag:
3. Agendapunt 4, ingekomen en verzonden stukken: kennis te nemen van de verzonden
stukken
4. Agendapunt 5, Botsproeven Omgevingsverordening Noord-Holland: 5.1. kennis te nemen
van de informatie van de heer Ruijs, 5.2. gedachtewisseling over en kenbaar maken van
wensen ten aanzien van de Omgevingsverordening
5. Agendapunt 6: Implementatie Omgevingswet: conform separaat advies
6. Agendapunt 7: Overdracht wegen Hoogheemraadschap: 7.1. kennis nemen van de
voortgang van het proces om te komen tot overdracht van de wegen. 7.2. de raadsleden te
informeren over het proces door het geven van een presentatie tijdens de regionale
raadsledenbijeenkomst in juni 2019.
7. Agendapunt 8: Subsidie Kleine Infrastructuur: 8.1. In te stemmen met de nieuwe regionale
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werkwijze BDU, 8.2. de projectlijst subsidie Kleine Infrastructuur 2019 WF7 en HHNK welke na
ambtelijk overleg tot stand is gekomen vast te stellen.
8. Agendapunt 9: Woningbouwprogrammering en Afwegingskader Wonen Westfriesland:
9.1. In te stemmen met het afwegingskader wonen in Westfriesland 2019 met inbegrip van de
toelichting; 9.2. In te stemmen met de woningbouwprogrammering Westfriesland 2019 en aan
te dringen op aanpassing van het overzicht plannen buiten BSG
9. Agendapunt 10: Regatta Medemblik: Kennis te nemen van de ontwikkelingen Regatta
Medemblik.
10. Agendapunt 11: Plan van aanpak Ruimtelijke Adaptatie: 11.1. het gezamenlijk plan van
aanpak voor ruimtelijke adaptatie in Westfriesland vast te stellen; 11.2. de personele en
financiële consequenties te accepteren en naar rato van inwonertal over de gemeenten te
verdelen; Deze kosten te dekken uit de post 672200.438055, onderzoekskosten riolering,
11.3. de Westfriese gemeenteraden te informeren over deze aanpak.
11. Agendapunt 12: Regionale Energiestrategie voor Westfriese gemeenten: kennis nemen
van de presentatie over de concept-startnotitie en over de opzet van de regionale
raadsledenbijeenkomst
12. Agendapunt 13: Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN: Informatie-uitwisseling n.a.v. het
BAO op 13 februari jl voor kennisgeving aan te nemen
Argumenten:
1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies
over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer nader onderbouwd.
Volgnr: 006

Poststuk: 19.0002279

ZW

Omschrijving: Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE & Portefeuillehouders overleg Madivosa 7 3-2019
Inhoud:
Op 7 maart 2019 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa/VVRE & Madivosa. Tijdens dit
overleg worden onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. Wij
hebben kennis genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen.
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Besluit:
Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE
Met betrekking tot de bijdrage aan het TechniekPact Westfriesland
1. In te stemmen met het verzoek aan de Westfriese gemeenten om door middel van
cofinanciering een bedrag van € 275.000 bij te dragen aan het project TPWF, en het
gemeentelijke deel van Opmeer (ad. € 2.000) te dekken uit bestaande budgetten binnen de
begrotingsprogramma’s Onderwijs en Sociaal domein.
2. In te stemmen met het afgeven van een intentieverklaring.
3. In te stemmen met het geven van een opdracht aan een O&A werkgroep door de ambtelijke
opdrachtgevers.
Portefeuillehouders overleg Madivosa
Met betrekking tot de intentieverklaring Inclusief WF 2019-2022
1. In te stemmen met de Intentieverklaring Inclusief Westfriesland 2019 -2022;
2. In te stemmen met de ondertekening van de Intentieverklaring Inc lusief Westfriesland
2019-2022 door de portefeuillehouders van de zeven Westfriese gemeenten.
Argumenten:
De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband.
De inhoudelijke argumenten staan beschreven in de kolom ‘Advies B&W’.
Volgnr: 007

Poststuk: 19.0002403

ZW

Omschrijving: Concept-convenant dorpsraden
Inhoud:
Op 14 november 2018 kwam vanuit de dorpsraden/gemeenschapsraad het verzoek om te
komen tot een werkgroep met een afvaardiging van de gemeenteraad, een afvaardiging van
het college (Robert Tesselaar) en een lid vanuit elke dorpsraad/gemeenschapsraad, met als
doel om het huidige convenant van de dorpsraden te actualiseren.
Op 19 februari 2019 heeft deze tijdelijke werkgroep het huidige convenant bespr oken.
Aanpassingen en reacties zijn doorgevoerd. Voordat de aangepaste versie wordt besproken in
een nieuwe bijeenkomst met de werkgroep, krijgt het college de gelegenheid om op het
concept-convenant te reageren.
Besluit:
1. In te stemmen met de werkwijze zoals opgenomen in het concept-convenant dorpsraden
Argumenten:
1.1 De besluitvorming is nodig om tot een convenant met de dorpsraden te komen.
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Volgnr: 008

Poststuk: 19.0002205

ZW

Omschrijving: Vaststelling Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met
afwegingskader van gemeente Opmeer
Inhoud:
Met ingang van 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, kortweg gezegd de Wet verplichte meldcode, in werking getreden. Deze
wet verplicht organisaties in gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning,
onderwijs, kinderopvang en justitie om een meldcode in de eigen organisaties te
implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Beroepskrachten zijn verplicht
deze meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling . Ook de
medewerkers van het WIJkteam OpMEER en de leerplichtambtenaar vallen onder deze
wetgeving. Per 1 januari 2019 is het Besluit verplichte meldcode veranderd. Door de
aanscherping zijn de professionals nu verplicht om melding te doen bij Veilig Thuis als er
vermoedens van acute en structurele onveiligheid bestaan. Hierbij gebruiken ze een
afwegingskader.
Gemeenten zijn verplicht een Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(Meldcode) met het afwegingskader vast te stellen, minimaal é én aandachtsfunctionaris (AF)
voor huiselijk geweld en kindermishandeling aan te wijzen en nieuwe leerplichtambtenaren en
medewerkers van het WIJkteam OpMEER te scholen in het gebruik van het protocol. De aan u
voorgelegde Meldcode met afwegingskader voldoet aan de door de branche opgestelde eisen
en is afgestemd met de medewerkers van het WIJkteam OpMEER.
Besluit:
1. Het Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Meldcode) met
afwegingskader van gemeente Opmeer met de daarbij behorende bijlagen vast te stellen.
2. De coördinator van het WIJkteam OpMEER te mandateren minimaal één
aandachtsfunctionaris (AF) voor huiselijk geweld en kindermishandeling aan te wijzen.
3. De coördinator van het WIJkteam OpMEER te mandateren er op toe te zien dat alle nieuwe
medewerkers van het WIJkteam OpMEER, de leerplichtambtenaar en eventuele overige
functionarissen geschoold worden in het gebruik van de Meldcode met afwegingskader van
gemeente Opmeer
Argumenten:
De Wet verplichte meldcode verplicht de gemeente:
1. een Meldcode met afwegingskader vast te stellen;
2. minimaal één aandachtsfunctionaris (AF) voor huiselijk geweld en kindermishandeling aan
te wijzen;
3. nieuwe leerplichtambtenaren en de medewerkers van het WIJkteam OpMEER alsmede
mogelijke andere functionarissen te scholen in het gebruik van de Meldcode met
afwegingskader van gemeente Opmeer.
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Volgnr: 009

Poststuk: 19.0001636

JZ

Omschrijving: Wob besluit
Inhoud:
Op 7 januari 2019 is van NH nieuws een verzoek ontvangen op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. Er worden geheime en vertrouwelijke stukken opgevraagd.
Besluit:
1. De geheime/vertrouwelijke stukken waarvan de geheimhouding niet beëindigd kan worden,
deze geheim te houden.
2. De geheime/vertrouwelijke stukken waarvan de geheimhouding inmiddels beëindigd kan
worden, deze geheimhouding te beëindigen.
3. De getekende notulen van de stukken waarvan de geheimhouding beëindigd is, openbaar
maken, met uitzondering van bepalen delen, zoals naw-gegevens, op grond van de Wob.
In enkele gevallen worden wel de notulen openbaar gemaakt, maar de geheimhouding blijft op
de onderliggende stukken.
Argumenten:
1 en 2 a. De Wob is niet van toepassing, omdat de Gemeentewet een uitputtende
openbaarmakingsregeling kent voor geheime stukken.
b. Zo’n Wob-verzoek moet gelezen worden als verzoek om de geheimhouding eraf te halen.
c. Van sommige stukken kan de geheimhouding eraf. Voor deze stukken is de Wob dan weer
van toepassing geworden. Met de Wob zijn de getekende notulen opgevraagd.
3 a. Dat een stuk niet meer geheim is, brengt niet met zich mee dat de hele notulen openbaar
gemaakt moeten worden, door bijvoorbeeld naw-gegevens.
b. In enkele gevallen kunnen de notulen van bijvoorbeeld het geheim verklaren van stukken
wel openbaar gemaakt. De stukken blijven geheim, alleen de notulen niet.
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