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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 29 JUNI 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. 22-6-2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

-   

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

921472 Wethouder Visser-
Botman 

Vaststelling jaarverslag 
Toezicht en Handhaving 
Kinderopvang 2020 SED 

1. Het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2020 SED vast te 
stellen; 
2. De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 digitaal aan te bieden aan de 
Inspectie van het  
    Onderwijs; 
3. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.   
 
Samenvatting voorstel: 
De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college jaarlijks verantwoording aflegt 
aan de onderwijsinspectie over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 
wettelijke taak van toezicht en handhaving. Het betreft toezicht en handhaving 
van de in Drechterland geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse 
opvang en gastoudervoorzieningen. Voor 1 juli 2021 dient de vastgestelde 
jaarverantwoording ingediend te worden bij de inspectie. 
 
 
 

http://www.drechterland.nl/
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884500 Wethouder Roos-Bakker Vaststelling bestemmingsplan 
‘Tweede herziening 
Drechterland Zuid’ 

Aan de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de beantwoording van de ontvankelijke zienswijzen; 
2. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Tweede herziening Drechterland  
    Zuid’ vast te stellen; 
3. de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan ‘Tweede  
    herziening Drechterland Zuid vast te stellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van  
    kostenverhaal. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede herziening Drechterland Zuid’ heeft vanaf 
8 april 2020 opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn vier 
zienswijzen ontvangen. 
 
 

889558 Wethouder Roos-Bakker Verzoek tot handhaving 
overlast geluidsmuur en 
verzoek maximale 
geluidsniveaus m.b.t. Pyxis 

Beide handhavingsverzoeken af te wijzen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Per mail is op 13 december 2020 een verzoek binnengekomen om handhavend 
op te treden tegen de toegenomen geluidsoverlast door het plaatsen van een 
geluidsmuur binnen de inrichting van Pyxis. Tevens is een verzoek op 4 mei 2020 
ontvangen waarbij verzocht wordt om te controleren op vermeende overtreding 
van maximale geluidsniveaus in de avond en nachtperiode. Uw voornemen om 
beide verzoeken af te wijzen zijn per brief op 7 april 2021 verzonden naar de 
verzoeker. De verzoeker heeft op 8 en 30 april zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen geven geen aanleiding om het voorgenomen besluit te wijzigen. 
 
 

894580 Wethouder Roos-Bakker Besluit gedeeltelijke 
toewijzing verzoek tot 
handhaving, gebruik 
achteruitrijdsignalering en 
juist gebruik laaddocks Pyxis  

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. 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Samenvatting voorstel: 
Bij brief van 25 mei 2021 is verzoeker geïnformeerd over uw voornemen om het 
voorliggende handhavingsverzoek gedeeltelijk toe te wijzen. Gelijktijdig is uw 
voornemen om een last onder dwangsom op te leggen aan Pyxis Vastgoed B.V. 
verzonden. Beide partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te 
dienen op uw voornemen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Er is geen 
aanleiding om het voorgenomen besluit te wijzigen. 
 

921058 Wethouder Broeders Ondertekenen 
Toetredingsverklaring 
Ballotageovereenkomst HVC 

In te stemmen met het ondertekenen van de toetredingsverklaring tot de 
ballotageovereenkomst waarmee Drechterland individueel aandeelhouder wordt 
van HVC. 
 
Samenvatting voorstel: 
In navolging van de besluitvorming medio 2020 omtrent de toekomst van het 
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 
(CAW), dienen de aandelen N.V. HVC van het CAW overgedragen te worden aan 
de individuele gemeenten. Om dit mogelijk te maken dienen de gemeenten 
afzonderlijk deel te nemen aan de ballotageovereenkomst (de deelname van het 
CAW in de overeenkomst vervalt. 
 

620159 Wethouder Roos-Bakker 
Initiatief CPO Westwoud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. In te stemmen met een ambtelijke quick-scan om de mogelijkheden voor 
bespoediging van 
    woningbouw in Westwoud in kaart te brengen. 
2. In te stemmen met de concept-beantwoording van vragen van 
Gemeentebelangen Drechterland. 
 
Samenvatting: 
Onlangs is met een aantal inwoners uit Westwoud gesproken over (versnelde) 
woningbouw in hun dorp, bijvoorbeeld in de vorm van een CPO. Verder zijn over 
dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld door Gemeentebelangen Drechterland. 
 

923866 Wethouder Roos-Bakker 
 
 
 
 
 
 

Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Noord-Holland  
 
 
 
 

1. Niet deel te nemen als aandeelhouder in de ROM Noord-Holland en de 
gemeenteraad daarvoor dan ook geen voorstel te doen. 

2. Wel bij te dragen aan de jaarlijkse exploitatie van een werkorganisatie ROM 
(de zogenaamde ‘solidariteitsbijdrage). 

3. De gemeenteraad te informeren over dit standpunt. 
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Samenvatting: 
Op initiatief van de provincie Noord-Holland wordt al enige tijd gewerkt aan de 
opzet voor een Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Holland (ROM). 
De bestuurlijke trekkers in de regio hebben formeel gevraagd of gemeenten 
willen participeren in de ROM en willen bijdragen aan de benodigde 
exploitatiekosten daarvoor. 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 

-  Memo Madivosa/VVRE d.d. 1-7 

 

-  Voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Wethouder Visser-
Botman 

Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel 
Jeugdwet 

Voor kennisgeving aangenomen. Het college stemt in met het ondertekenen 
van het convenant. 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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