OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 14 JANUARI 2020

Aanwezig:
Afwezig:

Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te Grotenhuis, Y. Roos-Bakker en J. Broeders; loco-secretaris: T. Riet
Secretaris C. Minnaert

OPENBARE BESLUITENLIJST
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College

Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 7 januari 2020

Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen

ADVIEZEN
Zaaknummer

Portefeuillehouder

801341

Burgemeester
Pijl

Onderwerp

Beslissing op bezwaar
evenementenvergunning
kermis Wijdenes

Besluit

1. Het bezwaarschrift van 24 juli 2019 ontvankelijk te verklaren;
2. Naar aanleiding van het bezwaarschrift het besluit van 18 maart 2019 om een
evenementenvergunning te verlenen voor de kermis in Wijdenes in stand te laten met
aanpassing van de motivering en aanpassing van de data van de ontheffing van het verbod
om geluidsapparaten in werking te hebben.
Samenvatting voorstel:
Er is bezwaar ingediend tegen het besluit om een evenementenvergunning te verlenen voor
de kermis in Wijdenes.

801428

Wethouder
Roos-Bakker

Voorstel aan raad start
procedure bestemmingsplan
herontwikkeling locatie
Marktweg 22, Hem

Aan de raad voor te stellen om (onder voorwaarden) een bestemmingsplan in voorbereiding te
brengen voor de herontwikkeling van de bedrijfslocatie aan de Marktweg 22 in Hem tot
woningbouwlocatie
Samenvatting voorstel:
Het college heeft in principe ingestemd met de herontwikkeling van het bedrijfsperceel aan
de Marktweg 22 in Hem tot woningbouwlocatie voor ca. 34 woningen in diverse categorieën.
Om dit plan te kunnen realiseren dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. De
raad dient te besluiten tot voorbereiding van het bestemmingsplan.

825119

Wethouder
Broeders

GR-CAW wijziging en
Afvalstoffenverordening
Drechterland 2020

Aan de raad voor te stellen:
1.
De wijziging van de GR CAW vast te stellen.
2.
De afvalstoffenverordening Drechterland 2020 vast te stellen.
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Samenvatting voorstel:
De nieuwe DVO met HVC is op 5 december jl. ondertekend. Nu de ondertekening definitief is,
volgt de voorgenomen wijziging op de GR-CAW, waarmee de verordenende bevoegdheid en
beleidstaken van het CAW worden overgedragen aan de gemeente. Met deze wijziging is de
gemeente weer direct verantwoordelijk voor het beleid en het opstellen van de
afvalstoffenverordening. In dit collegevoorstel wordt geadviseerd om de tekst van de GRwijziging vast te stellen, evenals de tekst voor de afvalstoffenverordening en deze
documenten aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.
828956

Wethouder
Broeders

Notitie “Planning en control
cyclus 2020”

De notitie “Planning en control cyclus 2020” voor kennisgeving aan te nemen.
Samenvatting voorstel:
De notitie “Planning en control cyclus 2020” is bedoeld voor de ambtelijke organisatie en heeft
tot doel dat iedere betrokken medewerker vooraf duidelijk is geïnformeerd over hetgeen hij of
zij dient aan te leveren voor de onderdelen van de P&C-cyclus en de planning daarbij.
Omdat de genoemde notitie vooral gedetailleerde bedrijfsmatige informatie betreft is een
bestuurlijke planning als aparte bijlage toegevoegd.

VASTE AGENDAPUNTEN
Onderwerp

Besluit

Communicatie-overzicht
Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen:
- Vergaderstukken ABZ 15-1-2020
Lijst met uitnodigingen/leesmap

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen
- Voor kennisgeving aangenomen
Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen

RONDVRAAG
Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

College
Wethouder Te
Grotenhuis
College

Bedankbrief Commissaris van de Koning
Berichtgeving jeugdhulpregio’s NH - Parlan

Voor kennisgeving aangenomen
Voor kennisgeving aangenomen; de brief aan de raad kan verzonden worden

Ontwerp-programma heidag 31-1:
a. Bezuinigingen
b. Gebiedsvisie Drechterland

Besproken en voor kennisgeving aangenomen
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BESLUIT COLLEGE D.D.

Secretaris
C. Minnaert

Burgemeester
M. Pijl

Wethouder
D. te Grotenhuis

Wethouder
Y. Roos-Bakker

Wethouder
J. Broeders

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

AKKOORD

BESPREKEN
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