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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 18 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 besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 11 mei 2021 Conform vastgesteld resp. voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

802314 Burgemeester Pijl Raadsbrief Stand van zaken implementatie nieuwe wet inburgering 

910881 Wethouder Roos-Bakker Beantwoording schriftelijke raadsvragen GBD m.b.t. aaneg glasvezel 

916550 Wethouder Broeders Beantwoording schriftelijke raadsvragen SPD m.b.t. staalslakken Westwoud 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

917059 College Raadsvoorstel zienswijzen 
jaarrekeningen 2020 en 
begrotingen 2022 GR'en 

1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2020 en de begrotingen 2022 van een negental  
    gemeenschappelijke regelingen; 
2. In te stemmen met de inhoud van het concept-raadsvoorstel en -besluit, waarin aan de raad  
    om zienswijzen wordt gevraagd en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de  
    gemeenteraad. 
 
Samenvatting voorstel: 
De besturen van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarbij onze gemeente 
is aangesloten, hebben onlangs hun jaarstukken 2020 en ontwerp-begrotingen 2022 naar ons 
toegezonden. Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd zijn zienswijzen te geven op de diverse 
jaarstukken 2020 en ontwerpbegrotingen 2022. 

917352 Burgemeester 
Pijl  

Damoclesbeleid Drechterland 
2021 

Kennis te nemen van het 'Damoclesbeleid gemeente Drechterland 2021', zoals vastgesteld 
door de burgemeester. 
 
Samenvatting voorstel: 
Artikel 13b Opiumwet biedt de burgemeester de mogelijkheid om bestuursdwang toe te 
passen als er in een lokaal of woning drugs als bedoeld in artikel 2 (harddrugs) of artikel 3 
(softdrugs) van de Opiumwet worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe 
aanwezig zijn. Dit betekent dat de burgemeester bevoegd is om bestuursrechtelijk op te 
treden in het geval de Opiumwet wordt overtreden. 
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914953 Wethouder 
Visser-
Botman 

Regionaal Kaderplan 
Schuldhulpverlening 2021-
2024 

De gemeenteraad voor te stellen het Kaderplan schuldhulpverlening 2021-2024 vast te 
stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Zes Westfriese gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik 
en Opmeer) hebben een nieuw Kaderplan Schuldhulpverlening opgesteld. Sinds 2012 maken 
de Westfriese gemeenten een regionaal Kaderplan Schuldhulpverlening. In november 2020 
heeft het college ingestemd met de evaluatie van het kaderplan 2017-2020. De aanbevelingen 
van deze evaluatie zijn verwerkt in het voorliggend kaderplan. De ontwikkeling van het nieuwe 
kaderplan staat in het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland, waar de 
gemeenteraad mee heeft ingestemd. 
 

913089 Wethouder 
Visser-
Botman 

Renovatie sportveld De Valken Akkoord te gaan met de renovatie van het sportveld van De Valken en hiervoor via de 
Voorjaarnota 2021 een krediet van € 83.853 (incl. btw) aan de gemeenteraad te vragen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het A-veld van sportvereniging De Valken is dringend aan renovatie toe. De totale kosten 
hiervan worden geraamd op € 83.853. Aangezien er in de begroting geen rekening is 
gehouden met deze investering, moet aan de raad krediet worden gevraagd.   
 

915501 Wethouder 
Visser-
Botman 

Aanvraag van stichting 
sporthal De Banne voor 
tegemoetkoming 
exploitatiekosten op grond van 
subsidieregeling Corona 
Noodfonds Drechterland. 

In afwijking op de subsidieregeling een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 
13.500. 
 
Samenvatting voorstel: 
Stichting sporthal De Banne verkeert door de Corona maatregelen in acute financiële 
problemen. Het verzoek voor een tegemoetkoming voldoet niet aan de voorwaarden van de 
subsidieregeling Corona Noodfonds gemeente Drechterland, Aangezien weigering van een 
bijdrage leidt tot een onbillijke situatie, wordt ervoor gekozen om met gebruikmaking van de 
hardheidsclausule alsnog een bijdrage beschikbaar te stellen. 
 

913031 Wethouder 
Visser-
Botman 

Regionaal beleidskader 
aanpak laaggeletterdheid 
Westfriesland 

De raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met het beleidskader “Westfriese Aanpak Laaggeletterdheid, 2021 – 2024”.  
2. Het jaar 2022 als financieel overgangsjaar vast te stellen en een maximaal bedrag  van  
    € 13.400 beschikbaar te stellen om financiële risico’s op te vangen. 
3. Het college de opdracht te geven, om in regionaal verband, vanaf het jaar 2023 een  
    sluitende meerjarige begroting op te stellen a.d.h.v. een uitwerking van een aantal    
    beheersmaatregelen. 
4. De meerjarige begroting uiterlijk het tweede kwartaal 2022 ter besluitvorming aan de   
    Westfriese gemeenteraden aan te bieden, waarbij het uitgangspunt is het regionale  
    beleidskader vanaf 2023 binnen de ontvangen Rijksmiddelen uit te voeren. 
5. Het bedrag van € 13.400  op te nemen in de Kadernota 2022 



 

3 
 

Samenvatting voorstel: 
Met de landelijke bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 “samen aan de slag voor 
een vaardig Nederland”, kregen gemeenten met ingang van 1 januari 2020 een grotere 
regierol bij de aanpak van laaggeletterdheid binnen de beleidsterreinen Sociaal Domein en 
Onderwijs. In dit regionale beleidskader ‘Westfriese aanpak laaggeletterdheid’ worden de 
kaders geschetst waarbinnen de zeven Westfriese gemeenten de aanpak van 
laaggeletterdheid verder vormgeven. 
 

894580 Wethouder 
Roos-Bakker 

Voorgenomen besluit 
gedeeltelijke toewijzing 
verzoek tot handhaving, 
gebruik achteruitrijdsignalering 
en juist gebruik laaddocks 
Pyxis 

Het voornemen uit te spreken om: 
1. handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtreding van maatwerkvoorschrift 5  
    (achteruitrijsignalering) middels het opleggen van een last onder dwangsom (toewijzing  
    verzoek); 
2. het verzoek om toezicht te houden middels de inzet van camera- apparatuur en het verzoek  
    ten aanzien van het gebruik van de laaddocks, af te wijzen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Per mail is op 14 januari 2021 een verzoek binnengekomen om handhavend op te treden 
tegen vermeende overtredingen binnen de inrichting Pyxis. 
 

- College Bijraming interne project-
leidersuren voor een drietal 
projecten 

1. De investeringsbedragen voor het MFA Westwoud en het MFA Schellinkhout te verhogen 
met € 35.195 respectievelijk € 43.712, in verband met het toerekenen van projectleidersuren 
aan deze activa. 
2. Ter voortzetting van het project Hemschool € 33.280 beschikbaar te stellen in verband het 
toerekenen van projectleidersuren aan deze grondexploitatie en hiertoe de reeds gevormde 
verliesvoorziening voor de Hemschool te verhogen. 
3. Bovenstaande mutaties te verwerken in de Kadernota 2021-2025. 
 
Samenvatting voorstel: 
Onlangs is het programma Vitaal Drechterland afgerond. Er zijn enkele projecten waar de 
komende jaren nog verdere uitvoering aan gegeven moet worden. Aan de raad moet via de 
Kadernota de vraag worden voorgelegd om budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van deze projecten in 2021 en 2022. Voor de periode hierna moet de uitvoering van deze 
projecten structureel worden belegd in de organisatie. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 

-   Memo AB CAW 19-05-2021 

 
Doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 
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RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Overzicht Moties en toezeggingen RTG en raad 
geactualiseerd 17 mei 2021 

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen. Het overzicht kan naar de raad. 

College Termijnkalender 2021 Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen. Het overzicht kan naar de raad 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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