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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 20 APRIL 2021 

Zaaknummer  
893232 

 

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

 
OPENBARE BESLUITENLIJST 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

College Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 13 april 2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

-   

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

894115 College Vaststelling Visie op 
Drechterland 

In te stemmen met de inhoud van de Visie op Drechterland en deze ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Bij de totstandkoming van het maatschappelijk akkoord in 2018 is de ambitie uitgesproken om 
een toekomstvisie op de gemeente te formuleren. In de Visie op Drechterland wordt, met een 
scope op 2030, op diverse thema’s de toekomst van de gemeente geschetst. De, door het 
college geformuleerde richting, is door de gemeenteraad voorzien van input en kan nu worden 
vastgesteld. 
 

912881 Burgemeester 
Pijl 

Collegeadvies nafase Corona 
(incl. inventarisatie) 

1. Kennis te nemen van de informatie van de Veiligheidsregio “van crisis naar herstel; de  
    transitiefase”. 
2. De thema’s, lokale uitdagingen en bijzonderheden  voor wanneer de coronamaatregelen  
    versoepeld gaan worden (en mogelijk geheel vervallen) te inventariseren. 
3. Deze informatie aan de stuurgroep corona van de SED organisatie te verstrekken. 
 
Samenvatting voorstel: 
Er is perspectief t.a.v. de coronacrisis. Wanneer er meer inwoners ingeënt zijn, kunnen er 
maatregelen versoepeld worden tot volledig vervallen. Over deze zogenaamde transitiefase 
wordt de stuurgroep corona geïnformeerd over de specifieke thema’s, lokale uitdagingen en 
bijzonderheden. 
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839671 Burgemeester 
Pijl 

Inkoopstrategie 
Veranderopgave Inburgering 

In te stemmen met de regionale inkoop van leerroutes in het kader van de nieuwe wet 
inburgering en de voorgestelde inkoopstrategie, met de kanttekening dat een deel van het 
budget lokaal beschikbaar blijft. 
 
Samenvatting voorstel: 
De zeven Westfriese gemeenten zijn een gezamenlijk voorbereidingstraject gestart voor de 
nieuwe Wet Inburgering.  Een van de beleidsuitgangspunten uit het reeds vastgestelde 
regionale beleidskader is een gezamenlijke inkoop. Middels de regionale inkoopstrategie 
geven we handen en voeten aan dit beleidsuitgangspunt. 
 

911845 Burgemeester 
Pijl 

Eindevaluatie en voortzetting 
Destinatiemarketing Holland 
boven Amsterdam  

1. De destinatiemarketing Holland boven Amsterdam in 2022 en 2023 voort te zetten en bij  
    Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord onder te brengen.  
2. Aan de raad bij de behandeling van de Kadernota in het kader van de  
    bezuinigingstaakstelling de vraag voor te leggen of hiermee kan worden ingestemd.  
3. Onder voorbehoud van instemming door de raad in te stemmen met het uitwerken van de  
    vervolgstappen om te komen tot een DMO next Level als onderdeel van een breed  
    gedragen Gebiedsprogramma Recreatie & Toerisme NHN. 
 
Samenvatting voorstel: 
Continuering van de in gang gezette gezamenlijke destinatiemarketing in Noord-Holland 
Noord zorgt voor versterking van de concurrentiepositie en gaat versnippering van promotie 
en marketinguitingen tegen. Hierdoor wordt de slagkracht vergroot. 
 

873397 Wethouder 
Visser-
Botman 

Overeenkomst voor project 
Bevorderen participatie 
vergunninghouders 
Drechterland 

Akkoord te gaan met de overeenkomst voor het project ‘Bevorderen participatie 
vergunninghouders Drechterland’  tussen Vrijwilligerspunt en gemeente Drechterland. 
Burgemeester Pijl heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming over dit 
onderwerp. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 27 oktober 2020 heeft het College besloten om het plan van aanpak ter verbetering van 
sociale- en arbeidsparticipatie vergunninghouders door het Vrijwilligerspunt, conform het 
project Nieuwe Nederlanders, uit te voeren. Hiervoor dient een overeenkomst getekend te 
worden door beide partijen.  
 

912668 Wethouder 
Visser-
Botman 

Continuering 
ondersteuningsmaatregelen 
en borging rechtmatigheid 
Corona maatregelen  

De ondersteuningsmaatregelen te verlengen tot 1 januari 2022 door in te stemmen met: 
1. de inhoud van de memo verlenging ondersteuningsmaatregelen. 
2. De inhoud van de memo borging rechtmatigheid Corona maatregelen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om de ondersteuningsmaatregelen te 
verlengen tot 1 januari 2022. Middels een af te sluiten addendum worden aanvullende 
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afspraken gemaakt met gecontracteerde zorgaanbieders waarmee de 
ondersteuningsmaatregelen worden verlengd en de rechtmatigheid kan worden geborgd. 
 

905817 Wethouder 
Visser-
Botman 

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Drechterland 

1. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Drechterland vast  
    te stellen en vooralsnog uit te gaan van een maximum van € 100.000. 
2. Vast te stellen dat de TONK regeling afwijkt van de reguliere beleidsregels bijzondere  
    bijstand. 
3. Bij de voorjaarsnota de Raad voor te stellen om de uitvoeringskosten van de TONK  
    Regeling over te hevelen naar de SED-organisatie. 
 
Samenvatting voorstel: 
De TONK regeling is aangekondigd door het Rijk als een maatwerkregeling voor werknemers 
en (zelfstandige) ondernemers, die onvoldoende worden ondersteund door de andere Corona 
steunmaatregelen. Indien inwoners door terugvallende inkomsten hun noodzakelijke vaste 
lasten niet meer kunnen betalen, kan de gemeente ondersteuning bieden. 
 

657790 Wethouder 
Roos-Bakker 

Kaveluitgifte locatie 
Hemschool in Hem 

1. Akkoord te gaan met het minimale grondbod. 
2. Kennis te nemen van de ‘beoordelingscriteria inschrijvingen’. 
 
Samenvatting voorstel: 
Voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van de Hemschool, wordt binnenkort 
gestart met de kaveluitgifte. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding worden vijf 
partijen uitgenodigd een voorstel te doen voor de bouw van zes woningen op deze locatie. 
 

913281 Wethouder 
Roos-Bakker 

Vaststellen van de 
gemeentelijke 
volkshuisvestelijke 
speerpunten inzake de sociale 
sector voor 2022. 

1. De gemeentelijke speerpunten zoals benoemd in de Prestatieafspraken 2021-2025 te  
    handhaven.  
2. De nadere actualisatie van de speerpunten plaats te laten vinden na vaststelling van het  
    Woonprogramma 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeentelijke speerpunten vormen het jaarlijkse vertrekpunt voor het bod van de 
woningcorporaties voor het jaar 2022. Deze speerpunten behoren in feite een afgeleide te zijn 
van het beleid zoals vastgelegd gaat worden in het gemeentelijk Woonprogramma dat 
vastgesteld gaat worden na zomer 2021. Tot die tijd is handhaving van de speerpunten zoals 
genoemd in de onlangs vastgestelde Prestatie-afspraken een logische stap. 
 

882397 Wethouder 
Roos-Bakker 

Principeverzoek uitbreiding 
Caravanstalling Karsten, 
Noorderdracht 59A 

Het principeverzoek voor herstructurering en uitbreiding van het bedrijf niet te honoreren en 
aanvrager hiervan in kennis te stellen. 
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Samenvatting voorstel: 
Caravanstalling Karsten, Noorderdracht 59A, Oosterblokker heeft een principeverzoek 
ingediend voor herstructurering en uitbreiding van het bedrijf. Omdat indiener van het 
principeverzoek eerder met het college over het verzoek heeft gecorrespondeerd wordt het 
college geïnformeerd en gevraagd in te stemmen met de verdere afhandeling van het 
verzoek. 
 

878927 Wethouder 
Roos-Bakker 

Aanbesteding voormalige 
gemeentehuislocatie 
Westeinde te Venhuizen  

1. Aan de raad voor te stellen: 
   - De voorlopige gunning van ontwikkeling van de voormalige gemeentehuislocatie te  
     Venhuizen aan DRN Vastgoedontwikkeling te bekrachtigen; 
   - Een bestemmingsplan te laten voorbereiden die deze ontwikkeling mogelijk maakt. 
2. In te stemmen met de inhoud van de ‘Raadsbrief voortgang herontwikkeling voormalige  
    gemeentehuislocatie Venhuizen’. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 26 november 2020 is de aanbesteding gestart voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie voormalige gemeentehuis Venhuizen. Drie inschrijvers hebben een 
ontwerp en grondbod ingediend. De inschrijvingen zijn beoordeeld door een 
beoordelingscommissie. 
 

870095 Wethouder 
Roos-Bakker 

Vaststelling bestemmingsplan 
Noorderdracht 20A, 
bestandskenmerk NL.IMRO 
0498.BPNrddracht20A-VG01. 

1. Kennis te nemen van De digitale versie van het bestemmingsplan Noorderdracht 20A”, met  
    bestandskenmerk NL.IMRO.0498.BPNrddracht20A-VG01 en het bestemmingsplan  
    gewijzigd vast te stellen. 
2. Ten aanzien van geluid de in het bestemmingsplan voorgestelde maatwerkvoorschriften op  
    te nemen in de vergunningverlening. 
3. Kennis te nemen van de Nota van zienswijzen Bestemmingsplan “Noorderdracht 20A” en in  
    te stemmen met de voorgestelde beantwoording. 
4. Het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het bestemmingsplan Noorderdracht 20A biedt een juridisch-planologisch kader voor de 
verbouwing van tuincentrum Intratuin met een uitbreiding van het winkeloppervlak met 
bijbehorende opslag en het parkeerterrein. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2020 voor 
een ieder zes weken ter inzage gelegen. 
 

913190 Wethouder 
Broeders 

Regionale energiestrategie 1.0 
Noord-Holland Noord 

1. Akkoord te gaan met de publicatie van RES 1.0 NHN aan de raad voor te stellen:  
    a. in te stemmen met de RES 1.0 NHN.  
    b. In te zetten op het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen  
        met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0  
    c. Ruimte te laten voor nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden van de RES 1.0. 
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2  Wethouder Samir Bashara namens de deelregio Westfriesland, na instemming van de raad  
    met voorgestelde besluit, te machtigen om de RES 1.0 NHN, aan te bieden aan het  
    Nationaal Programma RES.   
 
Samenvatting voorstel: 
Besluit om de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Noord (RES NHN) voor te 
leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming; de RES NHN aan te bieden aan het 
Nationaal Programma. 
 

873237 Wethouder 
Broeders 

Vergroten biodiversiteit De raad voor te stellen: 
• als visie op biodiversiteit vast te stellen: 
  “De groene buitenruimte is van belang voor het voortbestaan van flora en fauna. Ook in het    
  openbaar groen is het nodig ruimte te bieden voor het versterken van de biodiversiteit. Met  
  soortkeuze en beheermethoden gaan we bijdragen aan het versterken van de  
  insectenpopulaties van bijvoorbeeld bijen, libellen en vlinders, want deze insecten zijn  
  belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van het gehele ecosysteem.” 
• de volgende locaties te benoemen als ontwikkellocaties voor het versterken van de  
  biodiversiteit:  
  Schellinkhout: bosperceel en groen langs Havenweg 
  Venhuizen/Hem: Padlandbos; bosschage Markerwaardweg;  groen rondom sportpark    
  de Valken/de Drieban;  bosschage Koggeweg 
  Westwoud: Dr. Singelenbergpark 
  Hoogkarspel: Groenstrook Broeckerpad langs de Drechterlandse weg, speelzone.  
  Tjiftjaf/Fitis;  grasstrook Zanglijster;  Roerdomp;  Meester. Spigtlaan; Stationslaan;    
  Anjerstraat; groen rondom tenniscomplex Santana;  Reigersbos (toekomstig) 
 
• Jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen uit de voor de uitvoering van het college  
  uitvoeringsprogramma gealloceerde structurele middelen. 
 
 Voor kennisgeving aan te nemen:  
• de beheerparagraaf biodiversiteit Drechterland. 
• Het Algemeen beheerkader biodiversiteit SED. 
• De Maatregelpakketten biodiversiteit. 
 
Samenvatting voorstel: 
In het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 is het vergroten van de biodiversiteit als 
beleidsambitie opgenomen. Daarbij is als doelstelling geformuleerd de biodiversiteit te 
bevorderen door het stimuleren van de insectenrijkdom. In het college uitvoeringsprogramma 
is aangegeven dat daartoe een ‘maatregelenpakket biodiversiteit’ zou worden opgesteld. In 
het voorliggende besluit wordt de raad verzocht een visie op biodiversiteit vast te stellen, een 



 

6 
 

aantal ontwikkellocaties aan te wijzen, en kennis te nemen van (onder andere) het opgestelde 
maatregelenpakket. Tevens worden een aantal mogelijke ontwikkelkansen geïdentificeerd.  
 

 
 
 
 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
-  Memo AB GGD 21-04-2021 

 
-  Voor kennisgeving aangenomen 

Kadernota  

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Voor kennisneming/Leesmap Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 
 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Overzicht declaraties bestuurders 2020 Voor kennisgeving aangenomen; het overzicht kan worden gepubliceerd 

Wethouder Roos-
Bakker 

Memo uitvoering plan van aanpak huisvesting 
arbeidsmigranten 

Voor kennisgeving aangenomen 

Wethouder Broeders Brochure ‘Een Bereikbaar Noord-Holland Noord’ Voor kennisgeving aangenomen 

Wethouder Broeders Brief ‘Samen werken aan biodiversiteitsherstel’ Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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