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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 25 JANUARI 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. 18 januari 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

657790 Wethouder Roos-Bakker Raadsbrief voortgangsbericht project herontwikkeling locatie Hemschool 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

949771 Burgemeester 
Pijl 

Manifest Burgerparticipatie 
2022 - 2027 

In te stemmen met het Manifest Burgerparticipatie en deze ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 
 
Samenvatting voorstel: 
Komende jaren vraagt het thema Burgerparticipatie onvermijdelijk steeds meer aandacht. 
Daardoor is de behoefte ontstaan om een eenduidige aanpak rondom Burgerparticipatie te 
realiseren. Het manifest is hiertoe als ‘parapludocument’ opgesteld, om zo de ambitie en 
voorwaarden vast te leggen. 

948815 Wethouder 
Visser-
Botman 

Inzet van Ongehinderd voor 
toegankelijkheidstoetsen 
gebouwen in het kader van het 
VN Verdrag Handicap. 

In te stemmen met deelname aan de gratis toegankelijkheidstoetsen van ‘Ongehinderd’ door 
het aanleveren van een gebouwenlijst met belangrijke gebouwen in de gemeente 
Drechterland. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het VN-verdrag Handicap betreft meer dan alleen de toegankelijkheid van de openbare ruimte 
en de gebouwen. Het verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor 
iedereen. Het VN-verdrag wordt vaak gekoppeld aan de ambitie van gemeenten om te komen 
tot een inclusieve gemeente. Omdat het zoveel omvattend is en niet alles gelijktijdig kan 
worden aangepakt om te komen tot de verplichte sociale inclusie-agenda, is het voorstel om 
voor de korte termijn verder te gaan met de toetsing van fysieke toegankelijkheid van 
belangrijke gebouwen in de gemeente. Dit kan door mee te doen met de gratis 
toegankelijkheidstoetsen van ‘Ongehinderd’ door het aanleveren van een gebouwenlijst met 
belangrijke locaties in de gemeente.  

http://www.drechterland.nl/
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951071 Wethouder 
Visser-
Botman 

Peilnotitie Beleidskader Wmo 
2022 en verder: Cruciaal, 
Vitaal en Sociaal 

De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de peilnotitie  Beleidskader Wmo 
2022 en verder: ‘Cruciaal, Vitaal en Sociaal’ als basis voor het verder te ontwikkelen 
beleidskader Wmo 2022. 
 
Samenvatting voorstel: 
De looptijd van het oude beleidsplan Wmo is inmiddels verstreken. De peilnotitie biedt een 
concept voor het beleidskader Wmo voor de periode 2022 en verder. De gemeenteraad kan 
hierbij nog richting en aandachtspunten geven aan het college, voordat een definitieve versie 
ter besluitvorming wordt aangeboden. 
 

941396 Wethouder 
Roos-Bakker 

Het wijzigen van de 
bestemming van ‘Agrarisch’ 
naar ‘Wonen’ en het 
toevoegen van twee extra 
burgerwoningen op de 
Middenweg 8 te Hem. 

In principe medewerking verlenen aan: 
• Het wijzigen bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’; 
• Het toestaan van twee burgerwoningen op het perceel waaronder de bestaande  
  bedrijfswoning. 
 
Samenvatting voorstel: 
Er is een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar 
‘Wonen’ en het toevoegen van twee burgerwoningen naast de om te zetten bedrijfswoning op 
de Middenweg 8 te Hem. Het plan voldoet niet aan de wijzigingsbevoegdheid die is 
opgenomen in het bestemmingsplan maar voldoet wel aan de regels van de provinciale 
verordening. Bij de compensatieregeling van de provincie valt glasopstand wel binnen het 
aantal m2 te slopen bedrijfsbebouwing, bij de gemeentelijke wijzigingsbevoegdheid telt 
glasopstand niet mee. De provincie staat twee burgerwoningen in een agrarisch gebied toe.  
 

921586 Wethouder 
Roos-Bakker 
Wethouder 
Broeders 

Overdracht eigendom 
Stofmolen te Wijdenes aan 
‘Stichting De Westfriese 
Molens’   

In te stemmen met de eigendomsoverdracht van de Stofmolen en het molenaarsverblijf te 
Wijdenes van de gemeente naar ‘Stichting De Westfriese Molens’. Onder voorbehoud van 
instemmen van de gemeenteraad met de afkoop van het onderhoud en afboeking van de 
boekwaarde, totaal € 450.000 incidenteel ten laste te brengen van de Algemene Reserve en 
de structurele lasten, totaal € 26.000, vrij te laten vallen.  
Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de afkoop van het onderhoud en 
afboeking van de boekwaarde, totaal € 450.000, incidenteel ten laste te brengen van de 
Algemene Reserve en de structurele lasten, totaal € 26.000, vrij te laten vallen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het onderhoud van de Stofmolen als rijksmonument is zeer specialistisch en kostbaar. 
Door het eigendom van de Stofmolen en het molenaarsverblijf over te dragen aan ‘Stichting 
De Westfriese Molens’ zal de Stofmolen als goed onderhouden rijksmonument behouden 
blijven en worden de structurele onderhoudslasten in de gemeentelijke begroting 
gereduceerd. 
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VASTE AGENDAPUNTEN 
Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- 

 
- 

Lijst met uitnodigingen - 

Voor kennisneming/Leesmap - 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Beslissing Provincie op verzoekschrift Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 

 paraaf paraaf 

AKKOORD 
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