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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 4 MEI 2021 

Zaaknummer  
893232 

 

Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: S. Visser-Botman, Y. Roos-Bakker en J. Broeders; secretaris C. Minnaert; loco-secretaris T. Riet 
Afwezig:           -- 

 
OPENBARE BESLUITENLIJST 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

College Openbare en besloten besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 20-4-2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

913099 Wethouder Visser-Botman Beantwoording schriftelijke vragen SPD Vitale Dorpen 2021 

- Wethouder Roos-Bakker Raadsbrief Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet (Q1-2021) 

908535 Wethouder Visser-Botman Renovatie kunstgrasveld SC Spirit ’30. Het college stemt in met de overschrijding van het budget en zal de raad 
hierover bij de Voorjaarsnota informeren. 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

910167 Burgemeester 
Pijl 

Regeling rechtspositie 
burgemeester en wethouders 
gemeente Drechterland 2021   

Vast te stellen de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Drechterland 
2021. 
 
Samenvatting voorstel: 
Per 1 januari 2019 is het nieuwe, landelijk geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers van kracht geworden. In verband daarmee dienen o.a. de gemeentelijke 
rechtspositieregelingen voor burgemeester en wethouders vervangen te worden. 
 

915263 Burgemeester 
Pijl 

Kadernota-Bestuurlijk toezicht 
prostitutie 

1. Vooralsnog geen bedrag te reserveren in de Kadernota 2022 voor het bestuurlijk toezicht  
    op de prostitutiesector. 
 
Samenvatting voorstel: 
De regionale werkgroep Uitbuiting van NH Samen Veilig heeft het verzoek gedaan om een 
bedrag te reserveren in de Kadernota 2022 voor het inrichten van het bestuurlijk toezicht 
prostitutie. Echter is hier in de driehoek nog geen besluitvorming over geweest. Ons advies is 
om vooralsnog geen bedrag in de Kadernota 2022 te reserveren en de werkgroep Uitbuiting te 
verzoeken eerst het inrichtingsplan op te stellen alvorens akkoord te gaan met het reserveren 
van budget. 
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913988 Burgemeester 
Pijl 

Integraal Veiligheidsplan 
Aanpak ondermijning 
2021/2022 

1. Vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan Aanpak Ondermijning 2021/2022 voor de  
    gemeente Drechterland. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2020 is in de Westfriese driehoek de prioritering van de Westfriese veiligheidsagenda 
vastgesteld. Hiermee zijn er regionaal belangrijke stappen gezet in het realiseren van 
bestuurlijke ambities in de aanpak van ondermijning.  
Om ook op lokaal niveau uitvoering te geven aan de Westfriese Veiligheidsagenda is door 
middel van het Integraal Veiligheidsplan Aanpak Ondermijning inhoud en vorm gegeven aan 
de geformuleerde prioriteiten voor de gemeente Drechterland. 

915129 Wethouder 
Visser-
Botman 

Tarieven en notitie crisishulp-
en opvang jeugd 

1. In te stemmen met de volgende punten uit de notitie Crisishulp en -opvang:  
A. Voor het inzetten van crisishulp een component in de overeenkomsten voor Segment B  
    Specialistische Jeugdhulp op te nemen; 
B. Voor het inzetten van crisishulp twee uurtarieven te hanteren:  
          • één uurtarief van € 105,-- voor crisishulp regulier; 
          • één uurtarief van € 127,20 voor crisishulp GGZ; 
C. Voor het inzetten van crisisopvang gebruik te maken van een component Verblijf, zoals  
    opgenomen binnen de overeenkomsten Segment B, Specialistische Jeugdhulp. 
 
Samenvatting voorstel: 
In Westfriesland is onderzoek gedaan naar een realistisch tarief voor crisishulp en – opvang 
binnen het Resultaat gestuurd werken. Dit realistische tarief is onderbouwd in de bijgevoegde 
notitie Crisishulp en -opvang. Het is een bevoegdheid van het college om het voorstel voor 
financiering van crisishulp en -opvang vast te stellen. 

911980 Wethouder 
Visser-
Botman 

Bestuursopdracht 
bovenregionaal plan ‘Een 
Thuis voor Noordje’ 

1. In te stemmen met de tien leidende principes zoals beschreven in dit voorstel als  
    uitgangspunten in de uitwerking van de hierna genoemde bovenregionale  
    bestuursopdracht.  
2. De bovenregionale bestuursopdracht vast te stellen voor:  
    A) het uitwerken van Actielijn A, bovenregionaal aanbod (op Noord-Holland niveau) van    
        JeugdzorgPlus in Q2 2021 in een uitvoeringsagenda van het gehele programma. 
    B) het uitwerken van Actielijn B, een bovenregionaal aanbod (op Noord-Holland niveau) van  
         niet gesloten jeugdhulp met verblijf in Q3 2021 in een uitvoeringsagenda van het gehele  
         programma. 
    C) de voorgestelde programmastructuur voor de uitvoering van de bestuursopdracht. 
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief op 12 mei 2021. 
 
Samenvatting voorstel: 
Gedurende een intensief bovenregionaal traject met onderwijs, jeugdhulpaanbieders, 
Gecertificeerde Instellingen en gemeenten zijn in 2020 tien leidende principes ontwikkeld die 
het jeugdhulplandschap voor de achttien Noord-Holland Noord gemeenten moet veranderen. 
Deze principes zijn de uitgangspunten voor de transformatie.  
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VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht - 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- 

 
- 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap - 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Uitnodiging van het Samenwerkingsverband 1572-
gemeenten 

Besloten wordt om niet deel te nemen 

College Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao 
Aan de Slag 2021 - 2023 

Besloten wordt om geen standpunt in te nemen 

Wethouder Visser-
Botman 

Planning evaluatie JeugdZorgPlus Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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AKKOORD 
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