Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 19-03-2019 week 12
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: 19.0003334

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 12-03-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 12-03-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0003355

RO

Omschrijving: Benoemen onbezoldigd ambtenaar
Inhoud:
Op 1 februari 2019 heeft de vaste toezichthouder de heer Huisman ontslag genomen. Om een
tijdelijke periode, totdat er een nieuwe toezichthouder voor Bouw- en Woningtoezicht is
geworven, te overbruggen, is besloten om een externe toezichthouder voor gemiddeld 8 uur
per week in te huren. Om formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de
gemeente en te kunnen worden aangewezen als toezichthouder, dient betrokkene te worden
aangesteld als (onbezoldigd) ambtenaar.
Besluit:
1. Mevrouw Esther Johanna Sap, geboren te Zaanstad op 21 februari 1978, aan te stellen als
onbezoldigd ambtenaar op grond van art. 2.1 CAR/UWO jo. art. 1:2 lid 1 sub f van de
CAR/UWO met ingang van 6 maart 2019;
2. Mevrouw Esther Johanna Sap, met ingang van 6 maart 2019, aan te wijzen als
toezichthouder belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Opmeer 2016 en de Erfgoedverordening Gemeente Opmeer 2010.
Argumenten:
1. Mevrouw E.J. Sap zal, zolang de vacature nog niet is ingevuld, tijdelijk de functie van
toezichthouder voor Bouw- en Woningtoezicht invullen;
2. Om formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de gemeente en te kunnen
worden aangewezen als toezichthouder dient men aangesteld te zijn als (onbezoldigd)
ambtenaar;
3. De ondernemingsraad heeft in 2010 ingestemd met het benoemen van onbezoldigde
ambtenaren in het kader van inhuur externe toezichthouders.
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Volgnr: 003

Poststuk: 19.0003356

RO

Omschrijving: Aanwijzen toezichthouder
Inhoud:
Op 1 februari 2019 heeft de vaste toezichthouder de heer Huisman ontslag genomen. Om een
tijdelijke periode, totdat er een nieuwe toezichthouder voor Bouw- en Woningtoezicht is
geworven, te overbruggen, is besloten om een externe toezichthouder voor gemiddeld 8 uur
per week in te huren. Om formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de
gemeente dient de nieuwe medewerker te worden aangewezen als toezichthouder. Gelet op
het feit dat een aantal toezichthoudende taken uit de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Opmeer 2016 een bevoegdheid van de burgemeester is, dient de burgemeester
naast het college van burgemeester en wethouders hiervoor ook de nieuwe medewerker aan
te wijzen als toezichthouder.
Besluit:
Mevrouw E.J. Sap aan te wijzen als toezichthouder belast met het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Opmeer 2016
Argumenten:
1.1 Om formele handelingen te kunnen verrichten uit naam van de gemeente dient de nieuwe
medewerker te worden aangewezen als toezichthouder.
1.2 Een aantal toezichthoudende taken uit de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Opmeer 2016 is de bevoegdheid van de burgemeester.
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0003168

RB

Omschrijving: Verkeersbesluit oplaadpunt elektrisch rijden
Inhoud:
Er is een oplaadpunt voor elektrische auto's aangevraagd in Hoogwoud. De aanvrager kan niet
op eigen terrein parkeren. Er moet daarom een oplaadpunt in de openbare ruimte komen. Dit
punt moet op een plaats in de nabijheid van de aanvrager komen, maar ook op een plaats
waar het waarschijnlijk is dat er meer gebruik van gemaakt zal worden. Gekozen is voor de
parkeerplaats naast de bushalte tegenover Raadhuisstraat 1.
Besluit:
De parkeerplaatsen naast de bushalte tegenover Raadhuisstraat 1 aan te wijzen als
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's, door plaatsing van het bord E1000
“oplaadpunt elektrische voertuigen” en hiervoor een verkeersbesluit te nemen.
Argumenten:
In het (concept) Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is vastgelegd dat de gemeente
streeft naar uitbreiding van het aantal laadpunten in de openbare ruimte.
Voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's is een
verkeersbesluit nodig.
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Volgnr: 006

Poststuk: 19.0003322

ZW

Omschrijving: Uitvoeringsplan 2019 en investeringsplan muziekeducatie Opmeer
Inhoud:
In 2017 is gemeente Opmeer gestart met muziekeducatie nieuwe stijl; muziek- en dansschool
Opmeer werd gesloten en twee combinatiefunctionarissen cultuur werden aangesteld voor de
uitvoering van een activiteitenprogramma. De twee combinatiefunctionarissen zijn in dienst
van stichting Muziek Opmeer en werken nauw samen met de Opmeerse samenleving; burgers
en organisaties.
Onderdeel van de afspraken tussen gemeente Opmeer en stichting Muziek Opmeer is de
jaarlijkse vaststelling van het uitvoeringsplan, waarvoor de gemeente subsidie verleent. Dit
plan geeft inzicht in de activiteiten, besteding van de middelen en beoogde resultaten voor het
komende kalenderjaar.
Stichting Muziek Opmeer heeft een startsubsidie ontvangen. Het college dient de besteding
ervan goed te keuren op basis van een investeringsplan.
Besluit:
1. Het Uitvoeringsplan Muziekeducatie gemeente Opmeer 2019 vast te stellen;
2. De begroting instrumenten muziekeducatie Opmeer vast te stellen.
Argumenten:
1.1 Het uitvoeringsplan 2019 is conform de beleidsmatige en financiële kaders.
2.1 De begroting (het investeringsplan) past binnen de kaders van de startsubsidie, zowel
inhoudelijk als financieel.
2.2 De begroting wordt gesteund door de stuurgroep.
2.3 Uit de begroting blijkt dat voor de investering ook fondsen worden geworven.
Volgnr: 007

Poststuk: 19.0002938

ZW

Omschrijving: Agenda vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland, 20 maart
2019
Inhoud:
Op woensdag 20 maart vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap
Westfriesland plaats. Dit advies presenteert u de agenda met toelichting en beslispunten. De
agenda is als volgt:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag van de vergadering van 12 december 2018
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
- Brochure Governance van de Regietafel
- Terugkoppeling klankbordgroep waterrecreatie
- Nieuwsbrief AB en raden (wordt nog verzonden)
4. Boardletter 2018
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5. Munt Gouden Eeuw-project
6. Zienswijzen kadernota 2020
7. Rondvraag
Agendapunt 5 vraagt om een besluit.
Besluit:
In te stemmen met het voorstel aan het Algemeen bestuur van het recreatieschap om een
budget van € 13.750 te bestemmen voor het laten maken en plaatsen van 50 munten ten
behoeve van de iconen van de Gouden Eeuw en de kosten daarvan te laten dekken uit de
reserve Natuur- en recreatieplan van het recreatieschap.
Argumenten:
Het project Gouden Eeuw draagt bij aan de doelen en opgaven van het recreatieschap West
Friesland zoals het werken aan grotere bekendheid van recreatieve en toeristische
mogelijkheden van de regio en het aanbrengen van samenhang in het cultuurhistorische
aanbod en dit verbinden met het routenetwerk
Volgnr: 008

Poststuk: 19.0003371

PZI

Omschrijving: Beantwoording schriftelijke vragen CDA
Inhoud:
De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de Provinciale
Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen, in een brief d.d. 28 februari 2019.
De beantwoording dient binnen uiterlijk 30 dagen plaats te vinden.
Besluit:
1. In te stemmen met de opgestelde conceptbeantwoording van de vragen.
2. De CDA- fractie en de raadsleden hierover schriftelijk te informeren (door tussenkomst van
de griffier).
Argumenten:
Dit is de gebruikelijke werkwijze.
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Volgnr: 011

Poststuk: 19.0002891

I&G

Omschrijving: Digitale Werk Omgeving (DWO)
Inhoud:
De Digitale Werk Omgeving (DWO) is een project binnen onze organisatie visie en de visie van
Shared Service Center De Som. De aanleiding voor dit project is als volgt: De manier van
werken is in verandering. Een andere inrichting van de ICT omgeving is daarbij
ondersteunend. Door gemakkelijk kennis te delen, samen te werken in projecten, snel te
kunnen communiceren en processen (digitaal) te optimaliseren, wordt het werk efficiënter
gedaan. Daarvoor dienen we een digitale transformatie te ondergaan. Met deze transformatie
wordt de organisatie ondersteund in zijn ontwikkelingen en worden de medewerkers in een
nieuwe manier van werken gefaciliteerd waarbij we mee groeien in de eisen die ICT en
beveiliging daaraan stellen.
Besluit:
• In te stemmen met de aanschaf mobiele werkplekken en de kosten daarvan ten laste te
brengen van de in de kadernota 2018 opgenomen vervangingsinvestering I&G €218.000,-.
Geraamd in investeringsoverzicht cat. A begroting 2019.
• In te stemmen met de aanschaf mobiele apparatuur smartphones en de kosten daarvan ten
laste te brengen van de in de kadernota 2018 opgenomen vervangingsinvestering PZ
€20.000,-. Geraamd in investeringsoverzicht cat. A begroting 2019.
• In te stemmen met de aanschaf tablets en de kosten daarvan ten laste te brengen van de in
de kadernota 2018 opgenomen vervangingsinvestering PZ €15.000,-. Geraamd in
investeringsoverzicht cat. A begroting 2019.
Argumenten:
• De Digitale Werkomgeving draagt bij aan hogere transparantie binnen de gemeente,
versterkt de samenwerking met regiogemeenten en kan de burgerparticipatie versterken door
eenvoudige communicatie tussen bewoner en gemeente mogelijk te maken.
• Passende devices voor werknemers leiden tot een goed functionerende en
toekomstbestendige gemeente.
Volgnr: 012

Poststuk: 19.0003336

RO

Omschrijving: Informatienotitie aan B&W
Inhoud:
Op 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten van Noord Holland (PS) het Provinciaal
Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) (hierna PIP 241) vastgesteld. Het
vastgestelde PIP 241 ligt vanaf 14 maart 2019 voor zes weken ter inzage. In deze termijn kan
beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
Daarmee is voor het provinciebestuur ruimtelijk de weg vrij om bij de N241 een aantal
infrastructurele aanpassingen aan de provinciale weg N241 te realiseren. Deze aanpassingen
zijn bedoeld om de verkeersveiligheid van en de doorstroming op de provinciale weg N241 te
verbeteren. Deze maatregelen zullen ook worden uitgevoerd op het weggedeelte van de N241
dat op het grondgebied van de gemeente Opmeer ligt en hebben effect op de omgeving van
het huidige weg tracé als gevolg van de verbreding van de weg, het verleggen van het
fietspad en de daarmee samenhangende ingrepen in de huidige groenstructuur.
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Kennisnemen van
Op 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten van Noord Holland (PS) het Provinciaal
Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) (hierna PIP 241) vastgesteld. Het
vastgestelde PIP 241 ligt vanaf 14 maart 2019 voor zes weken ter inzage. In deze termijn kan
beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
Daarmee is voor het provinciebestuur ruimtelijk de weg vrij om bij de N241 een aantal
infrastructurele aanpassingen aan de provinciale weg N241 te realiseren. Deze aanpassingen
zijn bedoeld om de verkeersveiligheid van en de doorstroming op de provinciale weg N241 te
verbeteren. Deze maatregelen zullen ook worden uitgevoerd op het weggedeelte van de N241
dat op het grondgebied van de gemeente Opmeer ligt en hebben effect op de omgeving van
het huidige weg tracé als gevolg van de verbreding van de weg, het verleggen van het
fietspad en de daarmee samenhangende ingrepen in de huidige groenstructuur.
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