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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 NOVEMBER 2022 

Zaaknummer  
893232 

 

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

Afwezig:           -- 

 
OPENBARE BESLUITENLIJST 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

College Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 15 november 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

- Wethouder Ten Have Raadsnieuwsbrief Omgevingswet Q4 2022 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

1007233 Burgemeester 
Pijl  

Verrekening neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 2021 

Voor het jaar 2021 geen verrekening neveninkomsten toe te passen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Door bestuurders moet zelfstandig opgave worden gedaan van inkomsten uit nevenfuncties 
om vervolgens te laten beoordelen of deze inkomsten verrekend moeten worden. Op basis 
van verstrekte en ingevoerde informatie door de bestuurders blijkt dit niet het geval te zijn. 
 

1009115 Wethouder 
Visser-
Botman 

Beëindigen subsidies 1. De subsidie aan Stichting De Blauwe Schuit met ingang van 1 januari 2024 te weigeren. 
2. De subsidie aan Stichting Schouwburg Het Park met ingang van 1 januari 2024 te  
    weigeren. 
3. De aanvullende subsidie voor artikel 1 Bureau Discriminatiezaken voor het versterken   
    van de antidiscriminatievoorziening te weigeren. 
4. Het vrij te vallen bedrag van € 14.417 beschikbaar te blijven houden binnen de  
    subsidieplafonds. 
 
Samenvatting voorstel: 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met drie instanties met de vooraankondiging dat de 
subsidies met ingang van 2024 worden geweigerd. Formeel moet de beëindiging besloten 
worden door het college, gelet op artikel 4 van de ASV 2018. 

http://www.drechterland.nl/
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1008119 Wethouder 
Visser-
Botman 

Verlenging en verhoging 
eenmalige energietoeslag 

Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de gelden door de gemeenteraad, de 
Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Drechterland 2022 gewijzigd vast te 
stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
De energiecrisis in Nederland duurt voort. Veel huishoudens komen hierdoor financieel in 
de problemen. Om de kosten te verminderen heeft het kabinet een aantal maatregelen 
getroffen. Een van deze maatregelen is de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met 
een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente verstrekt sinds april 2022 deze 
energietoeslag. Besloten is deze toeslag te verhogen naar € 1.300 en te verlengen tot 1 juli 
2023. De wijziging betreft het verhogen van de toeslag van € 800 naar € 1300, het 
verlengen van de aanvraagtermijn en het schrappen van de uitsluiting van studenten. 
 

1008857 Wethouder De 
Vos-Janssen 

Vervolg regionale aanpak 
voorbereiding uitrol van 5G. 

1. Het plan van aanpak en de regionale ambitie te onderschrijven;  
2. Regionaal te onderzoeken of en hoe het delen van antennes de aantallen kan beperken;  
3. Akkoord te gaan met een regionaal onderzoek naar de digitale bereikbaarheid, zodat  
    inzichtelijk is op welke plaatsen antennes niet of juist wel wenselijk zijn. 
 
Samenvatting voorstel: 
In de VVRE van 2 juni 2022 is een voorstel behandeld inzake de aanpassing van de opzet 
van het plan van aanpak voor de regio West-Friesland bij de uitrol van 5G. Tijdens de 
VRRE is geconcludeerd dat alle gemeenten positief zijn, maar mede doordat het voorstel 
ook een dekkingsvraagstuk bevat, er individuele besluitvorming in de colleges noodzakelijk 
is.  
 

953725 
953866 
953873 

Wethouder 
Ten Have 

beslissing op bezwaren tegen 
weigering handhaving overlast 
Padland 

1. De bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren. 
2. Het besluit van 23 december 2021 te herroepen in die zin dat er handhavend wordt  
    opgetreden conform de beslissing op de bezwaren. Deze beslissing bestaat uit twee  
    onderdelen, te weten een brief waarbij beslist wordt op de bezwaren en een  
    handhavingsbesluit. 
3. Een vergoeding voor de in verband met het bezwaar gemaakte kosten toe te kennen tot   
    een bedrag van € 1082 aan de bezwaarmakers vertegenwoordigd door DAS en een  
    bedrag van € 541 aan de bezwaarmakers vertegenwoordigd door Univé. 
 
Samenvatting voorstel: 
Tegen het besluit om niet handhavend op te treden is bezwaar gemaakt. Bij de behandeling 
van de bezwaren is gebleken dat het besluit op onjuiste gronden is genomen. Omdat er 
geen concrete normen gelden voor openbare speelveldjes, moet worden aangesloten bij de 
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geldende rechtspraak. Hieruit volgt dat er sprake is van inbreuk op een goed woon- en 
leefklimaat. Dit leidt tot overtreding van artikel 4:6 van de APV en daardoor dient 
handhavend opgetreden te worden. De overtreding kan op verschillende manieren worden 
beëindigd. Om een goed woon- en leefklimaat te borgen is verplaatsing van het pannaveld 
een evenwichtige maatregel die recht doet aan alle belangen. Daarom wordt in 
heroverweging besloten tot oplegging van een last onder dwangsom tot het verplaatsen van 
het pannaveld voor 1 mei 2023. 
 

 
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 VNG Nieuwsbrief: openstelling vacatures Voor kennisgeving aangenomen 

College Piket Kerst Oud en Nieuw 2022/2023 Conform voorstel vastgesteld 

College Termijnkalender 2022 en 2023 Met enkele aanpassingen vastgesteld 

 

BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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