Agenda van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 12-03-2019 week 11

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: 19.0003022

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 05-03-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 05-03-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0002350

RB

Omschrijving: Betaalachterstand huurwoning Hoogwoud
Inhoud:
Vanwege de opgelopen huurachterstand van een huurder, woonachtig in Hoogwoud, is via
onze gerechtsdeurwaarder Snijder een vordering ingesteld bij de Kantonrechter om de
huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. Op 13 februari 2019 heeft de
rechter besloten dat de huurovereenkomst is ontbonden en de woning kan worden ontruimd.
Besluit:
1. Het vonnis van de rechtbank d.d. 13 februari 2019 ten uitvoer te brengen en de woning aan
de in Hoogwoud op 21 maart 2019 te ontruimen.
Argumenten:
1.1. De huurachterstand is zodanig opgelopen dat ontbinding van de
huurovereenkomst/ontruiming van de woning gewenst is
1.2. Het voorstel past in het ingezette beleid, de procedure huurinning
1.3. De rechter heeft de zaak getoetst en het vonnis tot ontbinding huurovereenkomst en
ontruiming van de woning uitgesproken
1.4. Het Wijkteam is bekend met de situatie rondom de huurder en er is op korte termijn geen
zicht op een stabiele situatie
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Volgnr: 003

Poststuk: 19.0002408

RB

Omschrijving: Betaalachterstand huurwoning Opmeer
Inhoud:
Vanwege de opgelopen huurachterstand bij een huurder, woonachtig in Opmeer is via onze
gerechtsdeurwaarder Snijder een vordering ingesteld bij de Kantonrechter om de
huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. Op 13 februari 2019 heeft de
rechter besloten dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en de woning kan worden
ontruimd.
Besluit:
1. Het vonnis van de rechtbank d.d. 13 februari 2019 ten uitvoer te brengen en de woning in
Opmeer op 21 maart 2019 te ontruimen.
2. De overlastproblematiek bij deze woning definitief te willen doen eindigen.
Argumenten:
1.1. De huurachterstand is zodanig opgelopen dat ontbinding van de
huurovereenkomst/ontruiming van de woning gewenst is.
1.2. Het voorstel past in het ingezette beleid, de procedure huurinning.
1.3. De rechter heeft de zaak getoetst en het vonnis tot ontbinding huurovereenkomst en
ontruiming van de woning uitgesproken.
2.1 Er is, naast de huurschuld, ook sprake van woonoverlast.
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0002573

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Verlichting Fietspad Koningspade
Besluit:
Kennisnemen van
Het resultaat van het uitgevoerde lichtonderzoek
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Volgnr: 005

Poststuk: 19.0002229

RB

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Onderhoud wegen 2019
Besluit:
Kennisnemen van
De wegen in de gemeente Opmeer zijn geïnspecteerd door de firma M.J. Oomen. Conform het
wegenbeheersplan is het asfalt in 2018 geïnspecteerd. De inspectie van de
elementenverharding is uitgevoerd in 2017.
Na de beoordeling van de inspectieresultaten is het onderhoudsprogramma Wegen 2019
opgesteld. De bijgevoegde lijst en tekening omvat het noodzakelijke groot onderhoud aan
asfalt- en elementenverhardingen. Naast het groot onderhoud wordt er ook klein onderhoud
uitgevoerd aan de hand van meldingen van o.a. bewoners en eigen bevindingen.
Van het huidige budget van € 478.000,= wordt € 109.000,= gereserveerd voor klein
onderhoud. Dit budget is in de begroting opgenomen onder post 6.210.01.
Volgnr: 006

Poststuk: 19.0002264

RB

Omschrijving: Reactie op inspraak uitvoeringsplan openbaar groen 2019
Inhoud:
Op 11 december 2018 is er een inloopavond georganiseerd over het uitvoeringsplan openbaar
groen 2019. Diverse betrokkenen hebben een reactie gegeven op het uitvoeringsplan. Voor
Zonnewei, Boterbloem/ Akkerwinde, Kwikstaart en Meeuwenstraat is extern advies gevraagd
bij Boomtotaalzorg. De reacties zijn bekeken en hebben in een aantal gevallen tot aanpassing
van het oorspronkelijke plan geleid. De aanpassing geldt voor de Zonnewei waar 2 extra
bomen blijven staan. Voor de Kwikstaart en Meeuwenstraat worden in 2021 de laatste van de
huidige bomen gekapt. Daarna vindt herplant van nieuwe bomen plaats.
Besluit:
1. Het uitvoeringsplan openbaar groen 2019 gewijzigd vast te stellen.
2. Tot aanpassing van het plan voor wat betreft Zonnewei en Kwikstaart en Meeuwenstraat
3. Niet tot aanpassing over te gaan wat betreft de overige reacties
4. De betreffende burgers te informeren over de beslissing op hun reactie
Argumenten:
1. Uit de herbeoordeling van het uitvoeringsplan door een extern
adviesbureau(Boomtotaalzorg) blijkt dat de voorgestelde werkzaamheden voor deze straten
ook meer gefaseerd uitgevoerd kunnen worden of minder ingrijpend.
2. Het voorgestelde uitvoeringsplan past binnen het vastgestelde groenbeleidsplan.
3. Hiermee voldoet de gemeente aan de informatieplicht
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Volgnr: 007

Poststuk: 19.0002897

ZW

Omschrijving: AB GGD 13 maart 2019
Inhoud:
Op 13 maart 2019 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD. De
belangrijkste agendapunten zijn een procesvoorstel voor de programmabegroting 2020 en een
bestuurlijke opdracht voor samenwerking door RUD, GGD en Veiligheidsregio inzake de
Omgevingswet. Voorgesteld wordt om een memo over uitstel van het GGiD toe te sturen aan
de raad (punt 7 van de agenda).
Besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda en bijbehorende stukken en in te stemmen met de
voorgestelde advisering met betrekking tot de volgende agendapunten:
2. Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 19 december 2018
Advies: Instemmen met vaststellen van het verslag en de besluitenlijst.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Advies: Ter kennisgeving aannemen.
4. Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden
Advies: Instemmen met vaststellen van de Kadernota 2020.
5. Procesvoorstel programmabegroting 2020
Advies: instemmen met het voorgestelde proces en planning.
6. Bestuurlijke opdracht t.b.v. samenwerking door RUD, GGD en Veiligheidsregio inzake
Omgevingswet.
Advies: Instemmen met de voorgestelde bestuurlijke opdracht.
7. Stand van zaken GGiD
Advies: Instemmen met het memo GGiD en deze toesturen aan de gemeenteraad.
2. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief GGiD en deze ter kennisgeving toe te sturen
aan de raad.
Argumenten:
1. Voorafgaand aan de AB vergadering bepalen de afzonderlijke colleges ieder hun eigen
standpunt. De agendapunten geven geen aanleiding om af te wijken van de door GGD HN
beschreven voorstellen.
2. De GGD heeft het memo GGiD aan de gemeenten toegestuurd met het verzoek dit ook aan
de gemeenteraden toe te sturen.
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Volgnr: 008

Poststuk: 19.0002980

ZW

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam d.d. 14 maart 2019
Inhoud:
Op 14 maart 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland. Hierbij
wordt de bijbehorende agenda aan u voorgelegd.
Besluit:
Kennis te nemen van de agenda en bijbehorende stukken en in te stemmen met de
voorgestelde
advisering met betrekking tot de volgende agendapunten:
2a/b. Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 13 december 2018
Advies: Instemmen met vaststellen van het verslag en de besluitenlijst.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
Advies: Ter kennisgeving aannemen.
4. Bespreken zienswijzen en vaststellen Kadernota 2020
Advies: Instemmen met het vaststellen van de kadernota 2020.
5. Presentatie door de heer E. Stam van het UWV
Advies: ter kennisgeving aannemen.
Argumenten:
Bij een gemeenschappelijke regeling is sprake van verlengd lokaal bestuur. De (belangen van
de) deelnemende gemeenten worden via hun wethouders vertegenwoordigd in het Algemeen
Bestuur.
Volgnr: 009

Poststuk: 19.0002840

PZI

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Westfries Archief (WFA) d.d. 13-03-2019
Inhoud:
Woensdag 13 maart staat een vergadering van het AB van de GR WFA geagendeerd.
Burgemeester G.J. Nijpels is namens de gemeente Opmeer benoemd als bestuurslid van dit
AB. Om de portefeuillehouder met mandaat zitting te kunnen laten nemen wordt u college
gevraagd kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de agendapunten 2, 3 en 6.
Besluit:
1. kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van het AB van de GR WFA d.d. 1303-2019;
2. in te stemmen met het verslag van het AB van het WFA d.d. 28-11-2018 (agendapunt 2);
3. in te stemmen met de reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijze van de gemeente
Hoorn op de begroting 2019 (agendapunt 3);
4. in te stemmen met de stand van zaken van het beleidsplan WFA 2019-2022 (agendapunt
6).
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Volgnr: 010

Poststuk: 19.0002443

PZI

Omschrijving: Vaststellen nieuwe versie regeling gegevensverstrekking BRP 2018
Inhoud:
Op 20 november 2018 heeft het college van B&W de regeling gegevensverstrekking BRP 2018
vastgesteld. De regeling gaat over het verstrekken van gegevens uit de BRP aan zowel de
organen van de gemeente als aan derden, die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van
de gemeentelijke- en wettelijke taken en / of voor het verrichten van taken met een gewichtig
maatschappelijk belang. Voor organen van de gemeente en /of aan derden waarbij
verstrekking van gegevens uit de BRP niet is geregeld in de regeling, dient het college van
B&W te worden verzocht om toestemming te verlenen voor het verkrijgen van gegevens uit de
BRP.
Naar aanleiding van een recent verzoek van het Wijkteam om gegevens uit de BRP te kunnen
krijgen voor onderzoek, is gebleken dat hiervoor toestemming dient te worden gevraagd aan
het college van B&W. Ook is uit een overleg tussen Burgerzaken en het Wijkteam duidelijk
geworden, dat verzoeken tot het kunnen verkrijgen van gegevens uit de BRP periodiek
(meerdere malen per jaar) kunnen voorkomen vanuit diverse onderdelen van afdeling Zorg en
Welzijn w.o. het Wijkteam. Dit voor het kunnen verrichten van doelgroep onderzoeken,
huisbezoeken en informatieverstrekkingen ten behoeve van het juist en tijdig kunnen
uitvoeren van zowel lokale- als wettelijk taken.
Om doorgang van het juist en tijdig kunnen uitvoeren van taken binnen de afdeling Zorg en
Welzijn te kunnen bevorderen, wordt voorgesteld om de mogelijkheid tot
gegevensverstrekking uit de BRP aan deze afdeling op te nemen in de regeling
gegevensverstrekking BRP 2018.
Door deze toevoeging op te nemen in de regeling in tabel 1 in de bijlage op pagina 6, dient
het college van B&W de regeling gegevensverstrekking BRP 2018 weer vast te stellen.
Besluit:
1. De nieuwe versie van de regeling gegevensverstrekking BRP 2018 vast te stellen, waarbij
gegevensverstrekking aan afdeling Zorg en Welzijn is opgenomen in tabel 1 van de bijlage;
2. De regeling gegevensverstrekking BRP 2018 dat is vastgesteld op 20 november 2018 in te
trekken.
Argumenten:
Door het vaststellen van de regeling gegevensverstrekkingen BRP 2018 met de toevoeging
gegevensverstrekking aan afdeling Zorg en Welzijn in tabel 1 van de bijlage, is regeling in zijn
geheel weer actueel.
De regeling gegevensverstrekkingen BRP 2018 dat op 20 november 2018 is vastgesteld door
het college van B&W komt te vervallen.
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Volgnr: 011

Poststuk: 19.0002630

PZI

Omschrijving: Benoeming leden en plaatsvervangende leden stembureau
Inhoud:
Op basis van artikel E 4 van de Kieswet benoemd het college van B&W tijdig voor elke
verkiezing de leden van elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden.
Artikel E1 van het Kiesbesluit bepaalt verder dat elk stembureau uit tenminste drie en ten
hoogste zeven leden bestaat.
Gezien de lange zittingsduur alsmede de vele werkzaamheden op het stembureau worden er
acht personen per stembureau ingezet waarvan er per shift één als voorzitter zal fungeren.
Het aantal van acht personen is noodzakelijk omdat gewerkt wordt in twee shifts van vier
personen (ochtend en middag). Alle stembureauleden worden verplicht een
instructiebijeenkomst bij te wonen.
Er is een schriftelijke vraag gesteld waarom raadsleden niet zijn uitgenodigd zitting te nemen
bij een stembureau. Die vraag wordt op korte termijn beantwoord.
Besluit:
1. Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en de verkiezing van de leden van
het Waterschap op 20 maart 2019, alsmede voor de verkiezing van de leden van het Europees
Parlement op 23 mei 2019, de in de bijlage vermelde personen tot lid c.q. plaatsvervangend
lid van een stembureau te benoemen.
Argumenten:
1.1. Voor de werving van de leden van de stembureaus zijn personen benaderd die zich reeds
in het verleden hiervoor hebben aangemeld.
1.2. Bij de samenstelling is rekening gehouden met hun kennis, administratieve vaardigheden,
ervaring en goede inzetbaarheid.

7

Agenda van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 12-03-2019 week 11

Volgnr: 012

Poststuk: 19.0002738

JZ

Omschrijving: Aanbod aankoop perceel nabij passantenplaats Spanbroek
Inhoud:
Op 18 december 2018 ontving de gemeente, het aanbod tot aankoop van een perceel grond
nabij de Spanbroekerweg te Spanbroek. Deze grond, kadastraal bekend gemeente Opmeer,
sectie V nummer 882 en groot 1.62.48 ha. Aanleiding voor dit aanbod was het raadsbesluit
van 13 december 2018 tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de
realisatie van passantenplaatsen, grenzend aan dit perceel. Met belanghebbende is gesproken.
Dit gesprek, dat een oriënterend karakter had en waarbij de gemeente bestuurlijk was
vertegenwoordigd door wethouder A.H.M. Kalthoff en ambtelijk door de heren G.M. Klaver en
G.H.M. Veeken, heeft op 4 februari jl. plaatsgevonden.
Besluit:
1. Het aanbod af te wijzen.
Argumenten:
1. Het aangeboden perceel grond is niet nodig voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
gemeente;
2. De grond is niet noodzakelijk om te kunnen gaan dienen als compensatie voor
waterberging;
3. Verwerving van de grond is ook niet vereist om de aanleg van een haventje te kunnen
realiseren.
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