
 

1 
 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 14 SEPTEMBER 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. 7 september 2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

905817 Wethouder 
Visser-Botman 

Verlenging beleidsregels 
Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten 2021 
Drechterland 
 

De Verlengde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 
Drechterland vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten is een tijdelijke regeling voor 
huishoudens die door de coronamaatregelen een sterke terugval in inkomsten hebben en 
daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen. 
De looptijd van deze regeling liep van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Het kabinet heeft de 
looptijd aansluitend verlengd tot 1 oktober 2021. De Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten 2021 Drechterland zijn vervallen op 1 augustus 2021. De 
beleidsregels dienen aansluitend op de regeling te worden verlengd. 
 

859536 Wethouder 
Roos-Bakker 

Verzoek maatwerkvoorschriften 
geluid Pyxis 

Het verzoek tot het wijzigen van de maatwerkvoorschriften van 21 juni 2017 gedeeltelijke 
toe te kennen, alsmede gedeeltelijk te weigeren 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 1 december 2020 heeft het college het voornemen uitgesproken om het verzoek tot het 
wijzigen van de maatwerkvoorschriften van 21 juni 2017 op de locatie Veilingweg 1 in 
Oosterblokker gedeeltelijk toe te kennen, alsmede gedeeltelijk te weigeren.  
De verzoeker en een aantal omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijze in 
te dienen. Hiervan is door Pyxis en anderen gebruik gemaakt.  
Behoudens tekstuele en beperkte wijzigingen/toevoegingen van een aantal voorschriften 
zijn er ten opzichte van het voorgenomen besluit geen veranderingen noodzakelijk. Er zijn 
geen feiten of omstandigheden die aanleiding geven om alsnog af te zien van het 
voorgenomen besluit. 
 

http://www.drechterland.nl/
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921790 Wethouder 
Roos-Bakker 

Wijzigingsplan De Hout 84-84a 
 

1. Toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid, waardoor het agrarisch bouwvlak  
    op de locatie gedeeltelijk wordt opgeheven en een woonbestemming wordt toegekend  
    aan de voormalige agrarische bedrijfswoning met erf. 
2. Het wijzigingsplan De Hout 84 – 84a ter visie te leggen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Plantenkwekerij Gitzels heeft haar kwekerij aan De Hout 84a te Hem verplaatst naar 
Wervershoof. Op dezelfde locatie, op het adres De Hout 84, is een voormalige 
bedrijfswoning aanwezig, waarbij de wens is om deze als normale burgerwoning te kunnen 
gebruiken. De bedrijfsgebouwen, bestaande uit kassen, een schuur en een bassin, zijn 
reeds verwijderd.  
De woning wordt niet verbouwd of veranderd. De gronden achter het erf zullen de 
bestemming Agrarisch behouden. Hierop kan niet worden gebouwd. Wel kunnen 
agrarische activiteiten worden uitgevoerd. 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- 

 
- 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Bespreken programma Heidag 17 september 2021 Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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