Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 26-03-2019 week 13
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: 19.0003771

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 19-03-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 19-03-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0003638

ZW

Omschrijving: Overdracht brug Veenhuizen
Inhoud:
Met het oog op de opwaardering van de vaarroute Rustenburg-Verlaat heeft uw college op 28
januari jl. de intentie uitgesproken de brug bij Veenhuizen in eigendom te nemen. Daartoe
heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in samenspraak met de betrokken
afdelingen van de gemeenten Heerhugowaard en Opmeer een overdrachtsovereenkomst
opgesteld. Dit overdrachtsdocument ligt nu ter besluitvorming voor. Het over te dragen
weggedeelte en kunstwerk ligt voor een gedeelte binnen de gemeentegrenzen van gemeente
Heerhugowaard. Daarom moet ook de gemeente Heerhugowaard akkoord gaan met de
overdracht.
Besluit:
In te stemmen met het overdrachtsdocument en het document te ondertekenen.
Argumenten:
Van de drie voor eigendom in aanmerking komende partijen (HHNK en de gemeenten
Heerhugowaard en Opmeer) heeft Opmeer het meest belang bij de vaarroute SpanbroekVerlaat, de route waarin de brug van Veenhuizen ligt. Via deze route kunnen Alkmaar en de
Kop van Noord-Holland goed worden bereikt en vice versa de voorgenomen passantenplaatsen
in Spanbroek.

1

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 26-03-2019 week 13
VASTGESTELD
Volgnr: 003

Poststuk: 19.0003420

ZW

Omschrijving: Informatienotitie B&W
Inhoud:
Overdracht Zorgcliënten WerkSaam
Besluit:
Kennisnemen van
De stand van zaken met betrekking tot de overdracht van de zorgcliënten door WerkSaam
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0003525

JZ

Omschrijving: Vergadering portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken op 03-042019
Inhoud:
Op 3 april a.s. vergaderen de portefeuillehouders Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). Tijdens
dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden
behandeld.
Besluit:
1 Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 3 april 2019;
2 Zonder opmerkingen in te stemmen met het conceptverslag en de openbare afsprakenlijst
van 30 januari 2019;
3 Budget voor de regionale veteranendag te handhaven op € 0,20 per inwoner en dit te
dekken uit het budget “regionale viering veteranendag (nr. 656027)”.
Argumenten:
Hieronder worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt, waar nodig, een advies
gegeven over het in te nemen standpunt voor de gemeente Opmeer.
Volgnr: 005

Poststuk: 19.0003416

I&G

Omschrijving: Verwerkersovereenkomst SSC DeSom
Inhoud:
In het kader van de ICT dienstverlening is het SSC DeSom ‘verwerker’ van de gemeente
Opmeer als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Het SSC DeSom verwerkt
onze ingevoerde data door deze op te slaan, te indexeren en te restoren op de door hen
beheerde infrastructuur. Deze ingevoerde data bevatten zowel bijzondere als algemene
persoonsgegevens van onze medewerkers, maar ook van onze inwoners.
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In dit verband is het voor de gemeente Opmeer van belang om met het SSC DeSom afspraken
te maken met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens en de beveiliging hiervan.
Een gepaste vorm hiervoor is de ‘verwerkersovereenkomst’. De huidige
verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de verouderde Wet bescherming persoonsgegevens
(hierna: Wbp). De nieuwe verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) en tot stand gekomen door een samenwerkingsverband
tussen af- en deelnemende Informatiemanagers en Contractmanagers en het SSC DeSom.
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de verwerkersovereenkomst SSC DeSom en over te gaan tot
ondertekening van de bijbehorende brief.
Argumenten:
Inhoudelijk zijn er geen bezwaren tegen de verwerkersovereenkomst.
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