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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 15 FEBRUARI 2022 

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. 8 februari 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

958403 Wethouder Broeders Boardletter 2021 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

854244 Burgemeester 
Pijl 

Mandaatregelingen 1. De mandaatregeling SED directie vast te stellen (onder opschortende voorwaarde van  
    vaststelling door de colleges/burgemeesters van de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen  
    en het algemeen bestuur/voorzitter van de SED organisatie). 
2. Kennis te nemen van de mandaatregeling SED organisatie met de    
    Ondermandaatregelingen: ruimte, samenleving en bedrijfsvoering. 
3. Kennis te nemen van de budgethouders regeling. 
 
Samenvatting voorstel: 
Ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, sturings- en controle mogelijkheden heeft 
de directie van de SED organisatie opdracht gegeven om een mandaatregeling voor te 
bereiden waarbij de mandatering op medewerkersniveau limitatief wordt omschreven.  
In de nieuwe mandaatregeling wordt algeheel mandaat gegeven aan de SED directie.  

700942 Burgemeester 
Pijl 

Bestuursopdracht opstellen 
afwegingskader (dag)horeca 

In te stemmen met de bestuursopdracht om een afwegingskader voor nieuwvestiging 
(dag)horeca op te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 26 februari 2019 heeft het college besloten een beleidslijn voor nieuwvestiging van 
(dag)horeca uit te werken. Dit is als ambitie opgenomen in het CUP. Voor het opstellen van 
een afwegingskader is nu een bestuursopdracht geformuleerd. Planning is juli/augustus 2022 
het project te hebben afgerond. 

http://www.drechterland.nl/
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954507 Wethouder 
Visser-
Botman 

Regionale bestedingsplan 
NPO middelen 2021-2023 
regio Westfriesland 

In te stemmen met het bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023 regio 
Westfriesland en de daaruit voortvloeiende kosten. 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeente Drechterland ontvangt  € 198.113 aan NPO-middelen voor de schooljaren 2021-
2022 en 2022-2023 voor leerlingen (in po en vo) die onderwijs volgen. Iedere gemeente kan 
zelf bepalen op welke wijze de middelen worden verdeeld. In overleg met de 
onderwijsinstellingen die een regionale functie hebben zoals het voortgezet onderwijs en het 
speciaal basisonderwijs is een regionaalprogramma NPO opgesteld. Dit programma is 
afgestemd met de regiogemeenten, het onderwijs en het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs. 

954103 Wethouder 
Roos-Bakker 

Uitvoeringsprogramma OD 
NHN 2022 

Het uitvoeringsprogramma OD NHN 2022 vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in overleg met de 
gemeente een uitvoeringsprogramma op. Het uitvoeringsprogramma voor Drechterland 
bestaat uit twee delen: 
Deel 1: Algemeen (geldt voor alle deelnemers tezamen) 
Deel 2: Gemeente specifiek Drechterland 

943442 Wethouder 
Broeders 

Overdracht onderhoud 
stedelijk oppervlaktewater 
naar het HHNK 

1. Het onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater over te dragen naar het  
    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).  
2. Aan de raad voor te stellen: 
    a. in te stemmen met een incidentele bijdrage van €179.000 aan het HHNK als gevolg     
        van het overdragen van het beheer en onderhoud van het stedelijk water; 
    b. in te stemmen met dekking van deze bijdrage voor een bedrag van € 155.000 uit de  
        egalisatievoorziening baggeren. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater in Drechterland is versnipperd 
georganiseerd. Door de versnippering is het voor een inwoner niet altijd duidelijk wie welke 
werkzaamheden uitvoert en welke organisatie aanspreekpunt is. Onder meer om deze reden 
wordt voorgesteld wordt om het onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater over te dragen 
aan het HHNK. 

954053 Wethouder 
Broeders 

Overhevelingsbesluit 2022 De raad voor te stellen: 
1. Het Overhevelingsbesluit 2022 vast te stellen; 
2. In te stemmen met de in het overhevelingsbesluit voorgestelde mutaties in de exploitatie en 
de mutaties in de reserves. 
3. De mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022. 
4. Kennis te nemen van het voorlopige negatieve begrotingsresultaat 2022 van € 847.500. 
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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 Vervolg trendstudie Platform 31 De resultaten en vervolgvragen zijn besproken 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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