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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 19 JULI 2022 

Zaaknummer  
893232 

 

Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: S. Visser-Botman, F. de Vos-Janssen en M. ten Have; loco-secretaris T. Riet 
Afwezig:           Secretaris C. Minnaert 

 
OPENBARE BESLUITENLIJST 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

College Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 12 juli 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

804304 Wethouder De Vos-Janssen Stand van zaken aanleg Cor Schipperpad 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

988915 Burgemeester 
Pijl 

Tijdelijke inzet Waterbank 
opvanglocatie Oekraïne 

De opgave watercompensatie  t.b.v. huisvestingslocatie Oekraïense vluchtelingen aan De 
Gouw 105 in te vullen door tijdelijke inzet van de waterbank van de gemeente Stede Broec en 
dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeente Stede Broec. 
 
Samenvatting voorstel: 
Voor de opvanglocatie aan De Gouw dient i.v.m. een toename van verhard oppervlak 420 m2 
water gecompenseerd te worden. Deze compensatie kan fysiek worden vormgegeven (graven 
van extra water), of met inzet van de waterbank (verrekenen overmaat eerder gegraven 
water). Drechterland heeft echter in het betreffende peilvak niet de beschikking over een 
waterbank; de gemeente Stede Broec wel. De watercompensatie kan tijdelijk ten laste van de 
waterbank van de gemeente Stede Broec worden gebracht.  

966279 Wethouder 
Visser-
Botman 

Betalingsregeling stichting 
dorpshuis ‘t Centrum 

Voor de huurder van dorpshuis ’t Centrum in Venhuizen een betalingsregeling op te stellen, 
waardoor hij in staat is de opgelopen huurachterstanden in de komende drie jaar weg te 
werken. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het verlies aan inkomsten door de corona-maatregelen heeft tot zodanige problemen geleid 
bij de huurder van dorpshuis ’t Centrum in Venhuizen dat het wenselijk is dat hij financiële 
ondersteuning krijgt. 
Daarnaast is de gemeente erbij gebaat dat uit maatschappelijk opzicht dit dorpshuis kan 
blijven voortbestaan. Het heeft een belangrijke functie in de dorpskern van Venhuizen. 
 

http://www.drechterland.nl/
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985729 
(231077) 

Wethouder 
Ten Have 

Wijzigingsplan Jongeweer 36 
Wijdenes 

Het wijzigingsplan Jongeweer 36 Wijdenes vast te stellen en direct te publiceren. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 17 maart 2016 heeft het college het ontwerp wijzigingsplan Jongeweer 36 ter visie gelegd. 
Het plan is daarna niet voor vaststelling aan uw college aangeboden en niet gepubliceerd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl, waardoor het plan geen rechtskracht heeft. Middels dit besluit 
wordt het plan alsnog vastgesteld en gepubliceerd. 

 
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 Memo (tijdelijke) huisvesting versnelde instroom 
statushouders 

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

College Overzicht nevenfuncties collegeleden Voor kennisgeving aangenomen; het overzicht wordt op de website geplaatst. 

Wethouder Visser-
Botman 

Brief Knarrenhof Hoogkarspel Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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