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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 25 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. 18 mei 2021 Conform vastgesteld / voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

- Burgemeester Pijl Raadsbrief Schriftelijke toelichting investering SED organisatie 

870095 Wethouder Roos-Bakker Beantwoording raadsvragen Noorderdracht 

620809 Wethouder Roos-Bakker Raadsbrief Ecoresort Wijdenes 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

916026 Wethouder 
Visser-
Botman 

Mandatering GGD Hollands 
Noorden taken Wet 
Kinderopvang  

De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden, voor de volgende taken 
te mandateren (met de bevoegdheid tot ondermandaat): 
- besluitvorming tot het registreren en muteren in het Landelijk Register Kinderopvang; 
- besluitvorming tot lichte handhavingstaak Wet Kinderopvang (tot een formele aanwijzing),   
  inclusief besluiten om niet over te gaan tot (verdere) handhaving. 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de 
kinderopvang en het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Het 
administratieve gedeelte van deze taken is belegd bij de medewerker WMO-toezicht. Deze 
huidige belegging heeft een inefficiënte en kwetsbare positie binnen de gemeente. Voorstel 
is om deze taken te beleggen bij de GGD.  
 

200255 Wethouder 
Visser-
Botman 

Doorontwikkeling Team Inzet In te stemmen met de uitbreiding van het aantal uren voor  team Inzet: een uitbreiding van 
24 uur voor een functie van kwaliteitsmedewerker voor een periode van tweeëneenhalf jaar 
(juli 2021 t/m 2023). 
 

http://www.drechterland.nl/
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Samenvatting voorstel: 
Team Inzet is bijna zeven  jaar operationeel en het sociale domein is nog een dynamische 
omgeving. Hierdoor is het gewenst een kwaliteitsmedewerker voor Team Inzet aan de 
formatie toe te voegen. Dit is van belang om een verdere doorontwikkeling van Team Inzet 
te realiseren.  

915041 Wethouder 
Visser-
Botman 

Plan van aanpak 
Eenzaamheid  

1. In te stemmen met het plan van aanpak Eenzaamheid; 
2. De raadsinformatiebrief met bijbehorend plan van aanpak Eenzaamheid aan de raad te  
    versturen; 
3. De Adviesraad Samenleving een reactie op haar advies toe te sturen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Door het uitvoeren van het plan van aanpak eenzaamheid wordt uitvoering gegeven aan het 
college uitvoeringsprogramma. Het plan van aanpak zet in op: 
1. het opzetten en uitvoeren van het Steunpunt Eenzaamheid; 
2. het opzetten en laten functioneren van de Coalitie Eenzaamheid; 
3. het doorbreken van het taboe op eenzaamheid. 

918986 Wethouder 
Roos-Bakker 

Voorselectie 
woningbouwinitiatieven 
Venhuizen 

1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het aangaan van verkennende 
gesprekken met de initiatiefnemer van de woningbouwlocatie Centrum-West in Venhuizen; 
2. De definitieve afweging over de drie andere grootschalige woningbouwinitiatieven 
Venhuizen verder ter hand te nemen na de vaststelling van de Omgevingsvisie in het najaar 
2021. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2020 is de gemeente positief verrast door een viertal grootschalige 
woningbouwinitiatieven in Venhuizen. Gezien de druk op de woningmarkt is een selectie 
gestart om verkennende gesprekken met een van de initiatiefnemers te voeren, 
vooruitlopend op het vaststellen van de definitieve ontwikkelingsrichting van Venhuizen 
vanuit de Omgevingsvisie in het najaar van 2021. 
 

908804 Wethouder 
Roos-Bakker 

Wijziging bouwvlak ten 
behoeve van uitbreiding 
bedrijfsbebouwing Elbaweg 4 
te Hem 

1. Ten behoeve van de uitbreiding van bedrijfsbebouwing op het perceel Elbaweg 4 te Hem,  
    de ligging van het bestaande bouwvlak te wijzigen in die zin dat de totale oppervlakte aan   
    bouwvlak gelijk blijft; 
2. Op grond van artikel 3.6 Wro toepassing te geven aan artikel 3.7.2 van de regels uit het  
    bestemmingsplan Drechterland Zuid;  
3. De procedure te starten door de terinzagelegging van het bijgevoegde ontwerpbesluit en  
    ontwerp wijzigingsplan; 
4. Ter afwenteling van het risico op planschade een planschadeovereenkomst te sluiten. 
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Samenvatting voorstel: 
De eigenaar van het perceel Elbaweg 4 in Hem heeft verzocht om het bouwvlak van deze 
locatie te wijzigen ten behoeve van een verbetering van zijn bedrijfsvoering en uitbreiding 
van de bedrijfbebouwing. Geadviseerd wordt om het bouwvlak te wijzigen, met 
gelijkblijvende oppervlakte, om zo de uitbreiding van bedrijfsbebouwing mogelijk te maken. 
 

900512 Wethouder 
Broeders 

Wijziging leidraad invordering 
gemeentelijke belastingen per 
1-1-2021 

Akkoord te gaan met de vaststelling van de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 
per 1-1-2021 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeentelijke Leidraad Invordering bevat de beleidsregels betreffende de invordering 
van gemeentebelastingen en wordt normaal gesproken twee keer per jaar aangepast, in 
januari en in juli. 
 

910524 Wethouder 
Broeders 

Kwijtschelding huur en 
energiekosten gemeentelijke 
panden 

1. Gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van huur over de periode 1 januari tot en met 31  
    maart 2021 van 50% te verlenen aan huurders die genoodzaakt waren hun zaak te     
    sluiten als gevolg van de corona-crisis 
2. Gedeeltelijke kwijtschelding van de betaalde energiekosten over de periode 15 maart tot   
    en met 31 maart 2021 van 50% te verlenen aan huurder Van Dis en kantine sporthal de  
    Sluis 
3. Gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van huur over de periode 1 juli 2020 tot en met  
    30 september 2020 van 50% te verlenen aan huurders van de kantine sporthal de Sluis  
    door de beperkende maatregelen die ook in dit kwartaal golden. 
 
Samenvatting voorstel: 
Als gevolg van de corona-crisis hebben huurders van gemeentelijk vastgoed verzocht om 
gedeeltelijke kwijtschelding van huur in de periode dat hun gehuurde accommodaties 
volledig gesloten waren. Het betreft: 
- kantine sporthal de Sluis 
- horecabedrijf Van Dis 
- verhuurde ruimte bij dorpshuis de Dregt in Schellinkhout 
 

913321 Wethouder 
Broeders 

Actualisatie Algemene 
Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren (AVOI) met 
bijbehorende regelingen 

De raad voor te stellen:  
1. de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Drechterland 2021 vast te 
stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Algemene Verordening Ondergrondse  
Infrastructuren Drechterland 2015. 
 
2. de Algemene plaatselijke verordening Drechterland 2019 als volgt te wijzigen:  
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a. In Artikel 2:11, 4e lid de verwijzing naar de Algemene Verordening Ondergrondse  
    Infrastructuren 2015 te wijzigen in de Algemene verordening ondergrondse     
     infrastructuren. 
b. In artikel 5:24, 4e lid de verwijzing naar de Algemene verordening ondergrondse  
     infrastructuren toe te voegen.  
3) de bijbehorende regelingen, het Handboek kabels en leidingen, de Schaderegeling  
     ingravingen kabels en leidingen en de Nadeelcompensatie regeling kabels en leidingen,  
     vast te stellen, onder voorwaarde dat de AVOI onder punt 1 wordt vastgesteld. 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeente beschikt op dit moment over een Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren uit 2015. Een actualisatie naar de huidige eisen, wetgeving en de stand der 
techniek is noodzakelijk. Met vaststelling van deze AVOI hebben we een verordening die 
voldoet aan de wettelijke kaders en aan de eisen die de gemeente stelt aan de aanleg, 
instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuren. 
 

909154 Wethouder 
Broeders 

Vaststellen jaarstukken 2020 
gemeente Drechterland 

De raad voor te stellen: 
a. de jaarstukken 2020 vast te stellen; 
b. het rekeningresultaat van € 1.164.000 ten gunste van de Algemene reserve te brengen; 
c. de reactie van het college op het verslag van bevindingen van de accountant voor  
    kennisgeving aan te nemen. 
 
Samenvatting voorstel: 
De jaarstukken 2020, het bijbehorend accountantsverslag en de reactie op dit 
accountantsverslag door het college, kunnen aan de raad worden aangeboden. Het 
positieve resultaat komt uit op € 1.164.000. 
 

913190 Wethouder 
Broeders 

Raadsvoorstel RES 1.0 Aan de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN;  
2. 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 ; 
3. Ruimte te laten voor nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden van de RES 1.0. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 19 april heeft het college besloten akkoord te gaan met de publicatie van de RES 1.0 en 
deze in juni aan de raad voor vaststelling aan te bieden. 
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885743 Wethouder 
Broeders 

Overdracht wegen 
Hoogheemraadschap 

1.    De raad voor te stellen: 
a) in te stemmen met de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands  
    Noorderkwartier aan de gemeente per 1 januari 2023 
b) de structurele financiële consequenties van € 1.385.000 met ingang van 2023 te  
    verwerken in de begroting,  
c) in te stemmen met het verstrekken van een krediet van €137.000 in 2022 voor de  
    implementatiekosten  
d) in te stemmen met een jaarlijkse bijdrage aan de SED-organisatie van € 302.000,- vanaf  
    2023 voor de uitvoering van het wegbeheer.  
e) dit alles onder voorbehoud van gelijksoortige besluitvorming in de andere Westfriese  
    gemeenteraden 
2. Met het dagelijks bestuur van de SED-organisatie afspraken maken onder welke  
    condities de benodigde formatie-uitbreiding kan worden gerealiseerd. 
 
Samenvatting voorstel: 
De wegen buiten de bebouwde kom zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap. Het is 
gewenst dat het beheer bij de gemeenten komt te liggen. Door de wegen in Westfriesland 
over te nemen hebben de gemeenten in Westfriesland een gezamenlijk voordeel. Het 
voordeel ontstaat doordat BTW door gemeenten gecompenseerd kan worden en de 
bijdrage aan de wet herverdeling ergen van de gemeente en de heffingsaanslag naar 
bewoners en bedrijven komt te vervallen. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- vergaderstukken AB VRNHN d.d. 27-5 
- vergaderstukken AB SED d.d. 25-5 

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

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Voor kennisneming/Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 
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RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

-   

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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