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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 1 MAART 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. 22 februari 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

873543 College Raadsbrief Slotevaluatie College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 

950809 Wethouder Broeders Raadsbrief kruising Streekweg in Hoogkarspel en minirotonde Markerwaardweg in Venhuizen 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

854244 Burgemeester 
Pijl 

Budgethoudersregeling De budgethoudersregeling vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
15 Februari jl. heeft het college de mandaatregeling SED directie vastgesteld en de 
budgethoudersregeling voor kennisgeving aangenomen. De laatste regeling had echter ook 
door het college moeten worden vastgesteld. 
 

948548 Wethouder 
Visser-
Botman 

Lokaal uitvoeringsplan 
schuldhulpverlening 2021-
2024 

1. Het lokaal uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021- 2024 vast te stellen. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting voorstel: 
In juni 2021 heeft de gemeenteraad het Kaderplan Schuldhulpverlening 2021-2024 
vastgesteld. In het kaderplan staan de kaders die zes Westfriese gemeenten (Drechterland, 
Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) gebruiken voor integrale 
schuldhulpverlening. De gemeenten hebben hiervoor een gedeelde visie, gezamenlijke doelen 
en zes uitgangspunten opgesteld. De vertaling naar concrete acties die hieruit volgen, staan in 
het lokaal uitvoeringsplan. 

 

http://www.drechterland.nl/
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934531 Wethouder 
Roos-Bakker 

Gunning aanbesteding 
'Woonrijp maken Reigersborg 
fase Zuid V' 

De opdracht definitief te gunnen aan Huisman Loonwerk- en Aannemingsbedrijf B.V. 
 
Samenvatting voorstel: 
Binnen de nationaal openbare aanbesteding ‘Woonrijp maken Reigersborg fase Zuid V’ 
hebben drie verschillende partijen een inschrijving ingediend. Na controle van de 
inschrijvingen is gebleken dat Huisman Loonwerk- en Aannemingsbedrijf een geldige 
inschrijving heeft gedaan en tevens de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft 
gedaan conform het EMVI-criterium ‘laagste prijs’. 

914352 Wethouder 
Roos-Bakker 

Gebruikswijziging bebouwing 
en gronden (gedeeltelijk) t.b.v. 
exploiteren groeps-
accommodatie op het perceel  
Westerbuurt 41 te Venhuizen 

In te stemmen met het toepassen van de wettelijke afwijkingsbevoegdheid (op grond van art. 
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto art. 4 lid 9 van bijlage II van het Bor) voor het mogelijk 
maken van een gebruikswijziging van het woongebruik in een toeristisch-recreatief gebruik ten 
behoeve van een groepsaccommodatie, alsmede voor een beperkt gedeelte van de 
achterliggende (agrarische) gronden voor sport- en spelactiviteiten behorende bij de 
groepsaccommodatie met daaraan verbonden beperkende voorwaarden/nadere eisen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Voor het perceel Westerbuurt 41 te Venhuizen en de daarbij behorende gronden is een 
aanvraag omgevingsvergunning  ingediend voor een gebruikswijziging van de gronden 
(gedeeltelijk) en bebouwing ten behoeve van een recreatief gebruik als zijnde 
groepsaccommodatie met bijbehorende sport- en spelactiviteiten. De gebruikswijziging komt 
overeen met het gemeentelijke beleid Toerisme en recreatie 2015-2020. 

 Wethouder 
Visser-
Botman 

Verwervingsstrategie 
JeugdzorgPlus 2023 

1. De verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 vast te stellen. 
2. Bijlage 2, de omvang van de opdracht, vast te stellen en op deze bijlage geheimhouding 

te leggen op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met art. 10 lid 2 sub b en 
g van de Wet openbaarheid van bestuur en vanwege de algemene beginselen van het 
aanbestedingsrecht tot 1 juni 2023. 

3. Mandaat te verlenen aan de manager van de Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar 
(RNO) tot de nadere uitwerking van de benodigde inkoopdocumenten en het starten van 
het inkooptraject.  

Samenvatting voorstel: 
Op grond van de Jeugdwet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om gesloten 
jeugdhulp aan te bieden aan jeugdigen die een machtiging gesloten jeugdhulp opgelegd 
hebben gekregen van de rechter. De huidige aanbesteding loopt tot 2023. In het najaar van 
2021 hebben alle 18 gemeenteraden in Noord-Holland-Noord ingestemd met de 
transformatievisie JeugdzorgPlus 2023. In deze visie is met elkaar vastgesteld dat een 
gecontroleerde afbouw nodig is van geslotenheid en dat er een gezamenlijke opdracht ligt 
voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. De 
afgelopen periode is deze visie uitgewerkt tot deze verwervingsstrategie voor de nieuwe 
inkoop per 1 januari 2023. 
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VASTE AGENDAPUNTEN 
Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
-   memo vergadering Madivosa 3-3-2022 
-   memo vergadering Madivosa - VVRE 3-3-2022 
-   memo vergadering VVRE 3-3-2022 
-   memo AB-vergadering Veiligheidsregio NHN 4-3-2022 

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

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap - 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Burgemeester Pijl Persvragen vluchtelingen/Oekraïne Het college spreekt uit dat in Drechterland vanuit een positieve insteek gekeken 
wordt welke mogelijkheden er zijn. 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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