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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 31 MEI 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. 24 mei 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

-   

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

976100 Burgemeester 
Pijl 

Beleidsregels toepassing 
bodycams gemeente 
Drechterland 

De Beleidsregels toepassing bodycams gemeente Drechterland vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
De buitengewoon opsporingsambtenaar en de toezichthouder hebben als taak om toezicht te 
houden en - indien noodzakelijk - te handhaven als er sprake is van overlast en andere feiten 
die de leefbaarheid in de openbare ruimte aantasten. Werkgevers zijn verplicht om 
maatregelen te nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken. 
Gelet hierop dragen buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders in de uitvoering 
van de functie en in het kader van toezicht en handhaving een bodycam.  
Het gebruik van bodycams brengt privacyvraagstukken met zich mee en het is wenselijk om 
kaders en voorwaarden te stellen aan het gebruik van de bodycam, de opnamen, de opslag 
van het beeld- en geluidmateriaal en voor het bekijken van de beelden. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- Memo vergadering VVRE 2-6-2022 
- Memo vergadering Madivoso 2-6-2022 

 
- Memo voor kennisgeving aangenomen 
- Memo voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 

http://www.drechterland.nl/
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RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Burgemeester Pijl Brief aan Westfriese colleges VNG Jaarcongres In de Kadernota zal een extra bijdrage voor het congres worden opgenomen 

College Vacatures VNG-bestuur en -commissies Voor kennisgeving aangenomen 

Wethouder Roos-
Bakker 

Uitspraak Raad van State m.b.t. kampeermiddelen 
Wijdenes 

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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