Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Opmeer d.d. 04-06-2019 week 23
VASTGESTELD
Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar en A.J.P. Beemster
Secretaris: M.A.S. Winder
Afwezig: A.H.M. Kalthoff
Volgnr: 001

Poststuk: 19.0006942

PZI

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 28-05-2019
Inhoud:
Besluitenlijst B&W d.d. 28-05-2019
Besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
Volgnr: 002

Poststuk: 19.0006862

RO

Omschrijving: Algemene vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NHN 7 juni
2019
Inhoud:
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord N.V. (ONHN) houdt op 7 juni 2019 een
Aandeelhoudersvergadering (AVA). Op de agenda staat ter besluitvorming de vaststelling van
de Jaarrekening ONHN 2018, verlening décharge aan de leden van de directie en Raad van
Commissarissen, indexatie van de jaarlijkse bijdrage en voortzetting van de samenwerking
met de controlerend accountant. Met het gevraagde besluiten voldoet de gemeente Opmeer
aan de statuten van de dienstverleningsovereenkomst met ONHN. De gemeenten in NoordHolland Noord en provincie zijn aandeelhouder van het ONHN. De aandelen in het ONHN zijn
allereerst verdeeld over de provincie Noord Holland en de drie regio’s: regio Alkmaar, de Kop
van Noord Holland en Westfriesland.
Besluit:
1. Het verslag van de voorgaande AVA van 4 oktober 2018 goed te keuren.
2. De Jaarrekening ONHN 2018 incl. accountantsverklaring en financieel verslag vast te
stellen, met daarin het positief resultaat, ad € 37.435,- toe te voegen aan de overige
reserves.
3. Decharge te verlenen aan de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen (RvC)
voor het gevoerde beleid over het jaar 2018.
4. Akkoord te gaan met voortzetting van de samenwerking met de controlerend accountant
Berghoef Accountants voor de komende drie jaar.
5. De indexatie loonontwikkeling van 2 % te verwerken in de begroting 2019.
6. Ter uitvoering van de hierboven genoemde besluiten, wethouder A. Kalthoff te machtigen
om het college te vertegenwoordigen bij de besluitvorming op de geagendeerde stukken.
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Argumenten:
1.1 Er is geen aanleiding om goedkeuring aan het verslag te onthouden.
2.1 De jaarrekening heeft een goedkeurende accountantsverklaring.
3.1 Het dechargeren van de RvC en directie betreft een voorschrift van de statuten van het
ONHN. Er is geen reden om decharge te onthouden.
4.1 Met Berghoef Accountants zijn goede ervaringen in de samenwerking en er is sprake van
sterke/ kritische verslaglegging.
5.1 De indexatie is conform de dienstverleningsovereenkomst met het ONHN.
Volgnr: 003

Poststuk: 19.0006528

RO

Omschrijving: Jaarrapportage VTH Wabo en milieu/duurzaamheid 2018
Inhoud:
In deze rapportage wordt verslag gedaan over de resultaten bij het bereiken van de gestelde
doelen van het ‘Omgevingsbeleidsplan 2015-2019’ en de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling. De ervaringen worden vervolgens
meegenomen in het Uitvoeringsprogramma voor het jaar daarop (2020).
Het gaat hierbij om de uitvoering van taken en instrumenten die we hebben ingezet voor onze
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De focus is gelegd op het werkveld van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, met name bouwen, sloop, asbest,
brandveiligheid, milieu, monumenten, ruimtelijke ordening).
De bijlage bevat daarnaast een verslag van de uitvoering van de milieutaken en de door de
RUD NHN verrichtte activiteiten in 2018.
De rapportage maakt deel uit van de (omgevings)beleidscyclus. Via deze beleidscyclus stelt de
gemeenteraad het beleid voor de komende jaren vast en legt het college verantwoording af
over de uitvoering van het beleid. De bij deze systematiek behorende stappen zijn gebaseerd
op de Big Eight.
Met de rapportage wordt invulling gegeven aan wettelijke plichten om te rapporteren aan de
gemeenteraad en de provincie Noord-Holland.
Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud, resultaten en aandachtspunten van de jaarrapportage VTH
Wabo en milieu/duurzaamheid 2018;
2. De jaarrapportage ter kennisname te brengen aan de raad middels een raadsinformatiebrief
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Argumenten:
1.1 In de rapportage worden de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten vergeleken met de
doelen zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018;
1.2 Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan het toezicht en de handhaving, door in te gaan
op het naleefgedrag van de gecontroleerden;
1.3 Er wordt inzicht gegeven in hoeverre de doelen genoemd in de geldende beleidsplannen
zijn bereikt dit jaar.
Volgnr: 004

Poststuk: 19.0006786

RB

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg VVRE juni 2019
Inhoud:
Op 6 juni 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 6 juni 2019.
2. Agendapunt 3: verslag vorige vergadering: in te stemmen met het verslag van de
vergadering van 4 april 2019.
3. Agendapunt 4: Botsproeven Omgevingsverordening Noord-Holland: kennis te nemen van de
informatie van de heer Ruijs en van gedachten te wisselen over en kenbaar maken van
wensen ten aanzien van de Omgevingsverordening.
4. Agendapunt 5: Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN: kennis te nemen van de agenda van
het BAO en informatieuitwisseling en afstemming over de inbreng tijdens het BAO vanuit
Westfriesland
5. Agendapunt 6: Voorrang sociale woningbouw: In de vergadering van de VVRE aangeven dat
het college op 14 mei heeft ingestemd met de Urgentieverordening 2019, en dat deze ter
vaststelling is aangeboden aan de gemeenteraad.
6. Agendapunt 7: Afhandeling bezwaarschriften urgentie wonen: Niet in te stemmen met het
invoeren van ambtelijk horen in het geval van bezwaarschriften op grond van de
Huisvestingsverordening.
7. Agendapunt 8: Westfriese Energiestrategie (WES): Kennis te nemen van de presentatie van
bureau Berenschot en de agenda voor de regionale raadsledenbijeenkomst op 19 juni
8. Agendapunt 9: Ontwikkelingsbedrijf NHN: opvattingen in verband met de AVvA op 7 juni
a.s. uit te wisselen en af te stemmen met als uitgangspunt instemming met de voorstellen op
de agenda.
9. Agendapunt 10: Ingekomen/verzonden correspondentie: de correspondentie voor kennis
aan te nemen
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10. Agendapunt 11: Mededelingen/informatie-uitwisseling/ (inclusief Rondvraag): 11-1
Algemeen: kennis te nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers. 11-2: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: kennis te
nemen van de rijksbijdrage in de onderzoekskosten. 11-3: Regionale
raadsledenbijeenkomsten 2019: De overdracht wegen te agenderen voor de bijeenkomst in
november.
Argumenten:
Nvt.
Volgnr: 005

Poststuk: 19.0006823

JZ

Omschrijving: Vergadering portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken op 12 juni
2019
Inhoud:
Op 12 juni a.s. vergaderen de portefeuillehouders Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). Tijdens
dit overleg worden diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden
behandeld
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de agenda van het portefeuillehoudersoverleg ABZ op 12 juni 2019;
1.4 Zonder opmerkingen in te stemmen met het conceptverslag en de openbare afsprakenlijst
van 3 april 2019;
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: 006

Poststuk: 19.0006791

ZW

Omschrijving: Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE & Portefeuillehouders overleg Madivosa 66-2019
Inhoud:
Op 6 juni 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.
Besluit:
Gezamenlijk overleg Madivosa/VVRE
Met betrekking tot de tussentijdse evaluatie pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen
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1. In te stemmen met de tussentijdse evaluatie pilot uitstroom;
2. Aanbevelingen 2 en 3 over te nemen;
3. Een kanttekening te plaatsen bij aanbeveling 1.
Portefeuillehouders overleg Madivosa
Met betrekking tot het verslag van de vorige vergadering
1. In te stemmen met vaststelling van het verslag van 4 april 2019
Met betrekking tot het convenant Regionale Verwijsindex VIN
2. Het Convenant regionale verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord)
vast te stellen en voor onbepaalde tijd, in te laten gaan per 1 juli 2019;
3. Wethouder Tesselaar, gelet op artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, te mandateren tot
het namens het college ondertekenen van het Convenant regionale verwijsindex VIN;
4. Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar te volmachtigen om met ingang
van 1 juni 2019 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Opmeer twee relatiemanagers Verwijsindex aan te stellen voor de uitvoering van de
verwijsindex;
5. De twee relatiemanagers van de Verwijsindex aan te wijzen als convenantbeheerder voor
de Westfriese gemeenten overeenkomstig artikel 3, lid 4 van het Convenant regionale
Verwijsindex VIN;
6. De relatiemanagers Verwijsindex, gelet op artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, op te
dragen de Toetredingsovereenkomst convenant regionale verwijsindex VIN, zoals bedoeld in
artikel 20 lid 3 van het convenant, te ondertekenen.
Met betrekking tot het integraal advies doordecentralisaties 2021
7. In te stemmen met het integraal advies als basis voor verdere uitwerking in definitieve
samenwerkingsafspraken.
8. Uiterlijk 1 juli bij de kwartiermakers te laten weten of direct na het zomerreces in Opmeer
een (formele) meningsvormende raadsbijeenkomst wordt georganiseerd.
Argumenten:
• De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband.
• Met betrekking tot de tussentijdse evaluatie pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen besluit
het college om een kanttekening te plaatsen bij aanbeveling 1:
- Het inzetten op meer woonruimte is een premature aanbeveling. De pilot draait slechts
effectief een half jaar (1 november 2018 tot 1 mei 2019). De pilot wordt doorlopend
gemonitord en er vindt een eindevaluatie plaats. Als de pilot tot een vervolg in het beleid komt
dan is dat wellicht een goed moment om hier aandacht voor te vragen.
- Het aantal mutaties (verhuizingen binnen de sociale voorraad) ligt laag.
- Doorstroming op de woningmarkt heeft op regionaal niveau al de nodige aandacht, denk aan
de lobby ‘Holland boven Amsterdam’.
• De andere inhoudelijke argumenten staan beschreven in de kolom ‘Advies B&W’.
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Volgnr: 007

Poststuk: 19.0004207

ZW

Omschrijving: Jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld
Inhoud:
Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarom
hebben de leerplichtambtenaar en het RMC de taak om jongeren in beeld te houden en te
verwijzen. De jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar vallen buiten de doelgroep van
leerplichtambtenaar en RMC.
WerkSaam heeft aangegeven dat zij deze groep jongeren kan benaderen en vervolgens
begeleiden naar een traject op grond van artikel 10f van de Participatiewet. In dit artikel wordt
de groep jongeren tot 27 jaar expliciet genoemd. Om jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot
27 in beeld te brengen is er een bestandskoppeling nodig die gegevens vanuit UWV en DUO
via het Inlichtingenbureau aan gemeenten (door gemeente Opmeer uitbesteedt aan GR
WerkSaam) levert. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de
Participatiewet per 1 januari 2017 daartoe aangepast.
Voordat WerkSaam deze jongeren gaat begeleiden is het nodig dat WerkSaam deze groep
jongeren in beeld brengt, analyseert en een plan van aanpak opstelt met vervolgstappen. Voor
het in beeld brengen van deze groep kan WerkSaam gebruik maken van de module ‘Jongeren
in Beeld’ van Stichting Inlichtingenbureau. Hiervoor is het nodig dat alle zeven Westfriese
gemeenten een verklaring ondertekenen.
Besluit:
1. In te stemmen met het voorstel van WerkSaam om de gegevens van de jongeren tussen 23
en 27 jaar zonder startkwalificatie in beeld te brengen en daarvoor de verklaring te
ondertekenen;
2. WerkSaam te verzoeken om het plan van aanpak inzake het proces te geven, zodra
duidelijk is wat de omvang is van de doelgroep.
3. WerkSaam te verzoeken het plan van aanpak te laten toetsen door de FG van WerkSaam.
4. WerkSaam te verzoeken om voorafgaand aan persoonsgegevensverwerking, een kopie te
overhandigen van de verwerkersovereenkomst die zij met Stichting Inlichtingenbureau heeft
gesloten.
Argumenten:
1. Het is het DUO, UWV en de RvIG wettelijk toegestaan gegevens beschikbaar te stellen aan
gemeenten, door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, ten behoeve van het in beeld
brengen van jongeren in de leeftijdscategorie 23-27. Dit is opgenomen in art. 10f van de
Participatiewet. Hierin staat dat de gemeente jongeren zonder startkwalificatie een aanbod
kan doen voor een leerwerktraject. Een verduidelijking van art. 64 van de Participatiewet,
waarin bevoegdheden met betrekking tot gegevensuitwisseling zijn opgenomen, is in de
Verzamelwet SZW 2017 gerealiseerd.
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Met de overdracht van de gegevens wordt beoogd om de Participatiewet doelmatig uit te
voeren.
2. Het in beeld brengen van de groep jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder
startkwalificatie is een proactieve houding en een eerste stap om de situatie van deze
jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.
3. In Westfriesland hebben de gemeenten de taken die voortvloeien uit de participatiewet
overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. De
gegevensoverdracht aan WerkSaam is daarmee rechtmatig.
4. De beveiliging van de gegevens is geborgd in de verwerkersovereenkomst die het
inlichtingenbureau met WerkSaam afsluit. De verklaring ‘deelnemer samenwerking Jongeren
in Beeld’ geeft het inlichtingenbureau de garantie dat de gemeenten de gegevens (BSN) van
deze jongeren overdraagt aan WerkSaam.
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