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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 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. 15 maart 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

963783 Wethouder Broeders Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. verkeerssubsidies 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

954143 Burgemeester 
Pijl 

Verlenging regionale 
raamovereenkomsten externe 
inhuur 

1. Akkoord te gaan met het verlengen van de huidige raamovereenkomsten met een laatste    
    jaar en wel van 1 mei 2022 tot 1 mei 2023. 
2. Een regionale projectgroep, bestaande uit een afvaardiging van Inkoop en HR opdracht  
    te geven te onderzoeken welke opties er zijn om de externe inhuur (anders) te   
    organiseren en deze opties (inclusief voor- en nadelen en een advies) vóór 1 juli 2022   
    voor advies voor te leggen aan de Adviescommissie gemeentesecretarissen (Kleine  
    Kring). 
 
Samenvatting voorstel: 
Per 1 mei 2019 hebben de 7 Westfriese gemeenten en WerkSaam raamovereenkomsten 
afgesloten voor externe inhuur. De verlenging van de raamovereenkomsten van 1 mei 2022 
tot 1 mei 2023 is afgestemd in de Adviescommissie gemeentesecretarissen (Kleine Kring).  
Dit besluit moet nog apart bekrachtigd worden door alle aangesloten organisaties, 
waaronder de gemeente Drechterland. 
 

966768 Burgemeester 
Pijl 

Vergoeding vertalers i.r.t. 
vluchtelingen Oekraïne 

1. Kennis te nemen dat de projectgroep (PG) opvang vluchtelingen gebruik maakt van 2  
   vertalers die (bijna) te allen tijde bereikbaar en beschikbaar zijn voor vertaalactiviteiten  
   voor hun landgenoten. 
2. De vertalers een vergoeding aan te bieden van € 375,-- per week vanaf dat zij  
    ingeschakeld worden door de PG voor vertaalactiviteiten tot een maximum van 4 weken  
   die telkenmale voor 4 weken verlengd kan worden. 

http://www.drechterland.nl/
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3. De vergoeding te verstrekken op declaratiebasis tot er eventueel een andere vergoeding 
    beschikbaar is of tot deze vertalers niet meer door de PG ingezet worden. 
 
Samenvatting voorstel: 
Via ons netwerk zijn wij in contact gekomen met 2 vertalers. Zij spreken Russisch, 
Oekraïens, Nederlands en Engels. Dat is noodzakelijk omdat de doelgroep bijna uitsluitend 
de moedertaal of Russisch spreekt. Vanaf het moment dat vluchtelingen uit de Oekraïne 
binnen de SED gemeenten zijn, kunnen wij te allen tijde een beroep doen op de vertalers. 
Zij zijn bereikbaar en beschikbaar omdat hun eigen onderneming door de oorlog i.c.m. de 
boycot niet of nauwelijks kan functioneren. Om de mensen enigszins tegemoet te komen in 
de kosten, ze te waarderen voor hun diensten en hen te binden wordt een vergoeding 
aangeboden van max € 375,-- p.p.p.w. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
-memo AB RSW 23-3-2022 

 

- Memo voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Wethouder Visser-
Botman 

Eindevaluatie Vitale Dorpen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen. De evaluatie kan naar de raad. 

Wethouder Broeders Memo m.b.t. Martinuskerk Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

College Overzicht openstaande schriftelijke raadsvragen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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