Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 07-05-2019 week 19
VASTGESTELD
Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P. Beemster
Secretaris: G.M. Klaver
Afwezig: M.A.S. Winder
Volgnr: 001

Poststuk: 19.0005663

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 30-04-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 30-04-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0003788

RO

Omschrijving: Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland
Inhoud:
Op 13 december 2018 heeft de raad de intentieverklaring “Pact van Westfriesland 2.0’’
vastgesteld. Op basis van de randvoorwaarden benoemd in voorgaande verklaring zijn de
maatschappelijke opgaven voor Westfriesland opgesteld. Deze maatschappelijke opgaven zijn
opgesteld samen met de Westfriese raadsleden, ondernemers, onderwijs en het middenveld
uit Westfriesland, onze Westfriese partners.
Gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel dat naar de raad gaat om de
maatschappelijke opgaven conform Bijlage 1 vast te stellen. Daarnaast wordt op hoofdlijnen
het verdere proces voor het Pact van Westfriesland geschetst.
Besluit:
1. De raad voor te stellen om:
1. De maatschappelijke opgaven voor het Pact van Westfriesland 7.1 vast te stellen op de
volgende thema’s:
a: Wonen en Leefbaarheid;
b: Zorg en sociaal domein;
c: Vrije tijd;
d: Energietransitie en klimaatadaptie;
e: Onderwijs en arbeidsmarkt;
f: Ondernemen en economie.
2. Het college opdracht te geven om de opgaven en ambities (wat pakken wij de komende 2
tot 5 jaar op) uit te werken tot concrete acties in uitvoeringsprogramma’s en hierbij
raadsleden, het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijsinstellingen
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te betrekken, overeenkomstig een nog nader te formuleren stappenplan/procesplan.
3. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking
Westfriesland vanaf 2020 structureel met 1 euro per inwoner (= totaal 11.800 euro) te
verhogen en dit benodigde budget op te nemen in de kadernota 2019.
2 . De gemeente Hoorn te machtigen om ook namens de gemeente Opmeer een
subsidieaanvraag te doen op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidie versterken
bestuurskracht Noord-Holland 2017
Argumenten:
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorgestelde besluit omdat:
1. Het voorgestelde besluit past binnen de voorwaarden gesteld in de intentieverklaring zoals
door de raad vastgesteld op d.d. 13 december 2018;
2. De maatschappelijke opgaven met onze partners zijn opgesteld;
3. Onze partners hun steun hebben uitgesproken voor de maatschappelijke opgaven en samen
met ons willen werken aan de realisatie van deze opgaven.
Volgnr: 003

Poststuk: 19.0005577

RO

Omschrijving: Zienswijze notitie reikwijdte en detailniveau Luchtvaartnota 2020-2050
Inhoud:
In een eerdere adviesnota is u meegedeeld, dat het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) bezig met het opstellen van een nieuwe Luchtvaartnota 2020 -2050. Dit
beleidsdocument zal in het najaar 2019 ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden
aangeboden.
Stap in het proces is het opstellen van een PlanMER, waarvoor thans een notitie reikwijdte en
detailniveau is opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtvaartnota 2020 -2050
beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) die het PlanMER onderzoekt en met welke diepgang
(detailniveau). Deze notitie heeft tussen 20 maart en 16 april 2019 ter inzage gelegen voor
het indienen van zienswijzen. Besloten is om als regio Westfriesland een regionale zienswijze
in te dienen.
Besluit:
1. In te stemmen met de regionale zienswijze en de ondertekening door dhr. S. Bashara
(voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE)
2. De zienswijze en het vervolgproces ter kennis te brengen van de gemeenteraad
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Argumenten:
1. De zienswijze past in de strategie van de regio om meer invloed uit te oefenen op het
proces en de te maken inhoudelijke afwegingen.
1.1. Het is van belang om met de zienswijze in te blijven zetten op een zorgvuldige integrale
afweging van belangen die specifiek onze regio raken.
1.1.1. Het is belangrijk dat het PlanMER de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor onze
regio inzichtelijk maakt.
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0005345

RB

Omschrijving: Voortzetten huurovereenkomst kerktoren Aartswoud
Inhoud:
De kerktoren van Aartswoud is voor de plaatsing van een antenne-installatie sinds 2008
verhuurd aan KPN. De huurovereenkomst is door tijdsverloop beëindigd. Beide partijen willen
de verhuur graag verlengen en zijn daarover in een allonge een nieuwe huurperiode van 10
jaar overeengekomen.
Besluit:
1) In te stemmen met de verlenging van de huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar,
voor een huurprijs van € 8.000,00 exclusief BTW.
Argumenten:
1) Goede exploitatie van de kerktoren
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