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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 1 FEBRUARI 2022 

Zaaknummer  
893232 

 

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

 
OPENBARE BESLUITENLIJST 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

College Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 25 januari 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

954123 Wethouder Visser-Botman Beantwoording raadsvragen fractie Bosch m.b.t. diverse onderwerpen. 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

952440 Wethouder 
Visser-
Botman 

Vaststelling Beleidsregels 
Individuele studietoeslag 
gemeente Drechterland 2022 

1. De Beleidsregels Individuele studietoeslag gemeente Drechterland 2022 vast te stellen. 
2. Aan de raad voor te stellen de Verordening Individuele studietoeslag gemeente  
    Drechterland 2015 in te trekken. 
 
Samenvatting voorstel: 
Per 1 april 2022 wijzigt artikel 36b Participatiewet. In dit artikel is de Individuele 
studietoeslag geregeld. Het doel van de Individuele studietoeslag is om studenten met een 
structurele 
medische beperking die niet kunnen bijverdienen naast en tijdens hun studie, een extra 
(financiële) steun in de rug te geven zodat zij hun studie kunnen voltooien. Door de 
wetswijziging worden er (door het college) nieuwe beleidsregels vastgesteld en moet de 
verordening (door de raad) worden ingetrokken.  

943045 Wethouder 
Roos-Bakker 

Bestuursopdracht 
Woningbouwontwikkeling 
Venhuizen Centrum-West 

In te stemmen met de bestuursopdracht Woningbouwontwikkeling Venhuizen Centrum-
West. 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeenteraad van Drechterland heeft op 21 juni 2021 ingestemd met het voorstel om 
verkennende gesprekken aan te gaan met de initiatiefnemer van de woningbouwlocatie 
Centrum-West in Venhuizen. 

http://www.drechterland.nl/
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955599 Wethouder 
Broeders 

Uitvoeringsprogramma RES 
Noord-Holland Noord (RES 
NHN) 

1. Het uitvoeringsprogramma RES NHN vast te stellen. 
2. Uitvoering te geven aan de activiteiten van het uitvoeringsprogramma onder de  
    voorwaarde van: 
-   het verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het    
    Klimaatakkoord; 
-   voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet; 
-   de tijdige invoering van de Omgevingswet. 
3. De raad hierover te informeren d.m.v. een regionale nieuwsbrief 
 
Samenvatting voorstel: 
In het RES NHN uitvoeringprogramma geven gemeenten, provincie en waterschappen aan 
hoe we de komende jaren in gezamenlijkheid uitvoering willen geven aan de Regionale 
Energiestrategie (RES) 1.0. Met het opstellen van dit programma geven we (onder een 
aantal voorwaarden) invulling aan de afspraak uit de RES 1.0 dat er een regionaal 
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld om de afspraken, kaders, en een aanpak vast te 
leggen voor het proces naar de RES 2.0. 

954518 Wethouder 
Broeders 

Ondertekening 
energiebesparingsakkoord 
Noord Holland 

1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022- 
    2025 ten aanzien van het realiseren van wettelijke energiebesparing bij bedrijven te   
    ondertekenen. 
2. Bij de Kadernota 2022 een afweging te maken over het opnemen van de benodigde  
    middelen voor de jaren 2023-2025.  
 
Samenvatting voorstel: 
In Noord-Holland voldoet slechts 11% van alle energierelevante bedrijven aan de 
verplichting tot energiebesparing. Extra inzet noodzakelijk. De provincie wil samen met alle 
gemeenten en omgevingsdiensten een Energiebesparingsakkoord aangaan om zo een 
versnelling in gang te zetten. Doel is om binnen vier jaar alle energierelevante bedrijven te 
laten voldoen aan de verplichting tot energiebesparing. Daarbij wordt gekozen voor een 
proces waarbij stimulering voorop staat door voorlichting en het verschaffen van inzicht in 
het eigen energieverbruik. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
-Memo VVRE-vergadering 3-2-2022  
-Memo Madivosa-vergadering 3-2-2022 

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

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/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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