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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 5 APRIL 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. 29 maart 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

840142 Wethouder Visser-Botman Raadsbrief Evaluatie Vitale Dorpen 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

960339 Burgemeester 
Pijl 

Procedure ambtseed/belofte De procedure voor het afleggen van de ambtseed/belofte vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
De Ambtenarenwet 2017 verplicht overheidswerknemers om bij indiensttreding de eed of 
belofte af te leggen. Het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 verplicht 
overheidswerkgevers om hiervoor een procedure vast te stellen.  
Met het vaststellen van de voorliggende procedure wordt aan deze verplichtingen vorm 
gegeven. 

963241 Wethouder 
Visser-
Botman 

Subsidieregeling Corona 
Noodfonds, Herstel en 
Innovatie 2022 Drechterland 

1. De subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie Drechterland 2022 vast te  
    stellen 
2. In de Voorjaarsnota een budget op te nemen van € 35.000 voor dekking van de    
    verwachte kosten. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2021 zijn door het rijk middelen beschikbaar gesteld voor  lokale culturele voorzieningen, 
vrijwilligersorganisaties, jeugd en buurt- en dorpshuizen ter compensatie van de extra 
uitgaven en tekorten als gevolg van de coronamaatregelen. Het gaat om een noodfonds 
voor exploitatietekorten die leiden tot financiële problemen bij organisaties en een 
subsidieregeling om activiteiten te organiseren in het kader van innovatie en herstel. 

http://www.drechterland.nl/
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968105 Wethouder 
Visser-
Botman 

Verlengd Verscherpt toezicht 1. Kennis te nemen van het verlengde verscherpt toezicht. 
2. In te stemmen met de verzending van een raadsbrief. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 24 februari jl. is het inspectierapport van de inspecties gepubliceerd waaronder het 
regiorapport ‘verscherpt toezicht Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ over de 
jeugdbeschermingsregio’s Amsterdam en Noord-Holland waaronder ook Westfriesland.  
In het rapport geeft de Inspectie aan dat de regio’s in Amsterdam en Noord-Holland in de 
afgelopen maanden belangrijke stappen hebben gezet om de tijdige inzet van passende 
hulp voor kinderen met een maatregel (en hun ouders) te verbeteren. Gemeenten en 
instellingen zijn in de regio’s gezamenlijk aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de 
inspecties. Ook hebben de jeugdhulpregio’s beter in beeld welke kinderen er wachten op 
tijdig passende hulp en zetten zij zich in om deze te realiseren. Desondanks is het 
verscherpt toezicht verlengd. 
 

968275 Wethouder 
Visser-
Botman 

Onderzoek Casus door de 
keten 

1. In te stemmen met de aanbevelingen uit het onderzoek ‘De casus door de keten’. 
2. De notitie Onderzoek De casus door de keten ter kennisname naar de gemeenteraad te  
    Sturen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de keten rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling in Noord-Holland Noord is in opdracht van het programma ‘Geweld 
hoort nergens thuis’ het onderzoek De casus door de keten geïnitieerd. In dit onderzoek 
zijn 99 casussen die in 2019 zijn gemeld bij Veilig Thuis gereconstrueerd. Met data van 
gemeenten en ketenpartners is in kaart gebracht hoe deze casussen het 
hulpverleningstraject hebben doorlopen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de 
geboden aanpak in casuïstiek waarbij huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt 
in heel Noord-Holland Noord beter kan.  
 

939728 
939427 
940843 

Wethouder 
Roos-Bakker 

Beslissing op bezwaren tegen 
vergunning uitbreiding 
Intratuin 

1. De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren; 
2. het besluit van 16 september 2021 in stand te laten voor wat betreft de activiteit bouwen; 
3. het besluit aan te vullen met de overweging dat het project in strijd is met het   
    bestemmingsplan en daarom tevens is getoetst of vergunning kan worden verleend voor   
    de activiteit planologisch strijdig gebruik; 
4. te bepalen dat de toets heeft geleid tot het oordeel dat de vergunning voor planologisch  
    afwijkend gebruik verleend kan worden op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a, 2°  
    Wabo, in samenhang met artikel 4, eerste lid Bijlage II Bor. 
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Samenvatting voorstel: 
Intratuin heeft op 27 juli 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 
uitbreiden van het tuincentrum. Op 16 september 2021 is een besluit genomen op de 
aanvraag.  
Tegen het besluit zijn drie bezwaarschriften ingediend. Uit artikel 7:11 Awb volgt dat een 
heroverweging van het besluit moet plaatsvinden op grondslag van de bezwaren die tegen 
een besluit zijn ingediend. Het college is bevoegd daartoe. 
 

925915 Wethouder 
Roos-Bakker 

Samenwerkingsovereenkomst 
glasvezelaanleg 

1. De samenwerkingsovereenkomst met Delta Fiber Netwerk voor aanleg van glasvezel  
    aan te gaan. 
2. De raad met een raadsbrief te informeren over de samenwerkingsovereenkomst en de  
    start van de werkzaamheden. 
3. In de Voorjaarsnota 2022 een reserve van € 497.000 op te nemen: Reserve  
    Glasvezelaanleg. 
 
Samenvatting voorstel: 
Vorig jaar is een aanvraag gekomen van een telecomaanbieder voor de aanleg van 
glasvezel binnen de gehele gemeente. Als gemeente hebben we voor de aanleg een 
gedoog- en coördinatieplicht op grond van de Telecommunicatiewet. Om voor de inwoners 
en andere belanghebbenden de aanleg zo goed mogelijk en met minimale overlast te laten 
verlopen, is met een telecomaanbieder een samenwerkingsovereenkomst opgesteld over 
het aanleggebied, de aanlegvoorwaarden en de kostenvergoeding. 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 

- Memo VVRE 07-04-2022 

- Memo ABZ 06-04-2022 
- Memo Madivosa-VVRE 07-04-2022 
- Memo Madivosa 07-04-2022 

 
- Voor kennisgeving aangenomen 
- Voor kennisgeving aangenomen 
- Voor kennisgeving aangenomen 
- Voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 

 
 
 



 

4 
 

RONDVRAAG 
Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Wethouder Visser-
Botman 

Memo collectief energieaanbod  Voor kennisgeving aangenomen 

College Analyse rekeningresultaat 2021 Voor kennisgeving aangenomen 

College Brief OR aan gemeenteraad Enkhuizen Voor kennisgeving aangenomen 

Burgemeester Pijl Brief Ministerie J&V m.b.t. regeling opvang 
ontheemden Oekraïners 

Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 
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C. Minnaert 

Burgemeester  
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