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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 15 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. 8 maart 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

804304 Burgemeester Pijl Stand van zaken aanleg verlengde Cor Schipperpad 

955320 Burgemeester Pijl Doorontwikkeling online burgerparticipatie 

964080 Burgemeester Pijl Opvang oorlogsvluchtelingen Oekraïne 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

802312 Burgemeester 
Pijl 

Inrichtingsplan inburgering 
Westfriesland  

1. In te stemmen met het Inrichtingsplan Regionale werkwijze Inburgering Westfriesland en   
    de hierbij behorende begrotingen. 
2. Het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland te verzoeken extra taken omtrent     
    de nieuwe Wet inburgering uit te voeren. 
3. De gemeenteraad met een raadsbrief te informeren. 
 
Samenvatting voorstel: 
Met het inrichtingsplan wordt bepaald hoe de taken uit de nieuwe Wet inburgering worden 
belegd en hoe op het gebied van inburgering in regio Westfriesland wordt samengewerkt. 
Hier maakt WerkSaam Westfriesland ook deel van uit, vanwege de raakvlakken tussen de 
Participatiewet en de Wet inburgering. 
 

704833 Wethouder 
Visser-
Botman 

Toepassen 
coördinatieregeling plan 
multifunctionele 
accommodatie Dres 2 
Westwoud 

De gemeenteraad voor te stellen om de coördinatieregeling op grond van paragraaf 3.6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en 
bekendmaking van het bestemmingsplan, vergunningen (waaronder de omgevings-
vergunning), toestemmingen en andere besluiten die nodig zijn voor de realisering van de 
multifunctionele accommodatie Dres 2 in Westwoud. 

http://www.drechterland.nl/
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Samenvatting voorstel: 
Voor het plan van de multifunctionele accommodatie aan Dres 2 in Westwoud is een nieuw 
bestemmingsplan nodig om de vereiste omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De 
vergunningverlening kan bespoedigd worden door de procedure voor de 
vergunningverlening parallel te laten lopen met het bestemmingsplan. Dit vereenvoudigt en 
bespoedigt ook een eventuele beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning. 
De rechtsbescherming van o.a. omwonenden blijft gewaarborgd. 
 

925857 Wethouder 
Roos-Bakker 

Principeverzoek voor het 
bouwen van woningen op een 
perceel aan de Noorderdracht 
58 met woonbestemming 
(Drechterland sectie G1771) 
en het achtergelegen 
agrarisch perceel 
(Drechterland G2177) in 
Oosterblokker. 

1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het bouwen van woningen op een  
agrarisch perceel aan de Noorderdracht/ hoek Bangert, kadastrale aanduiding DTL00 
G2177 en het aangrenzend perceel met bestemming wonen en kadastrale aanduiding 
DTL00 G1771 in Oosterblokker. 

1. In principe medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van dit  
woningbouwinitiatief onder voorwaarde dat: 
a. de ontwikkeling past en in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte  
    schriftelijke woon-afspraken en hierin wordt opgenomen; 
b. de locatie kan voldoen aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening,  
    zodat een goed woon- en leefklimaat is geborgd. 

 
Samenvatting voorstel: 
Gezien de ligging van het perceel is het voorstel in principe medewerking te verlenen aan 
de verdere uitwerking van het plan door initiatiefnemers. Motivatie hierbij is dat het perceel 
tegen de woonbebouwing van de wijk Bangert/ Oosterblokker van de gemeente Hoorn is 
gelegen en grenst aan de bebouwing van Oosterblokker. Voorwaarde hierbij is dat de 
ontwikkeling past en in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke 
woon-afspraken en hierin wordt opgenomen. Over het woningprogramma en verdere 
invulling van de locatie dienen aanvullende afspraken met de gemeente te worden 
gemaakt.   
 

959801 Wethouder 
Roos-Bakker 

Vaststellen 
ontwerpbestemmingsplan  
Achter Kadijk1 

Het ontwerpbestemmingsplan Achter Kadijk1 met IMRO code 
NL.IMRO.0498.BPAchterKadijk1-ON01 vast te stellen en conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening (afd. 3.4 Awb), ter inzage te leggen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het ontwerpbestemmingsplan Achter Kadijk 1 biedt een juridisch-planologisch kader voor 
het realiseren van vijf woningen achter Kadijk 1 in Venhuizen, waarbij De Vergulde Hoek zal 
worden doorgetrokken ter ontsluiting van de nieuwe woningen in Venhuizen. 
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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 Ledenbrief VNG Omgevingswet Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 

 paraaf paraaf 

AKKOORD 
 
 

  

BESPREKEN 
 
 

  

 


