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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 17 januari 2023 

Zaaknummer  
31423 

 

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. Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

   

   

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

10390 Allen Raadsvoorstel zienswijzen 
Kadernota’s / kaderbrieven 
GR’en 

Aan de raad voor te stellen zienswijzen af te geven over de Kadernota’s 2024 van negen 
Gemeenschappelijke Regelingen waaraan door onze gemeente wordt deelgenomen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Aan de besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen waarbij onze gemeente is 
aangesloten, is gevraagd om een Kadernota of Kaderbrief samen te stellen ten behoeve van 
de begrotingen 2024. De raad kan vervolgens een zienswijze geven op deze Kaderbrieven. 
 

700942 Burgemeester 
Pijl en 
wethouder De 
Vos-Janssen 

Inspiratiekader horeca           
1e bespreking 

1. In te stemmen met de voorgenomen ambitie en werkwijze voor nieuwvestiging van horeca 
zoals geformuleerd in het Inspiratiekader horeca. 

2. Het Inspiratiekader vrij te geven voor overleg met de zittende horeca-ondernemers. 
3. Het Inspiratiekader horeca op te nemen in de omgevingsvisie. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2019 is besloten een beleidslijn voor nieuwvestiging van horeca uit te werken. Als invulling 
hiervan is nu een rapport ‘Inspiratiekader horeca’ gereed. Aan de hand van dit kader kan 
getoetst worden of nieuwe horeca-initiatieven toegelaten kunnen worden. Hiermee creëren we 
duidelijkheid – en bieden we inspiratie - aan initiatiefnemers van nieuwe horecaconcepten. 
 

http://www.drechterland.nl/
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7867 Wethouder 
Visser-
Botman 

Uitvoering taken WvGGZ door 
GGZ HN in 2023 en 2024 

1. In te stemmen met de begroting WvGGZ 2023 van de GGD HN, ter hoogte van € 4.681,-. 
2. In te stemmen met het verlengen van de ‘Dienstverleningsovereenkomst WvGGZ NHN 

GGD HN’, tot en met 31 december 2024. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in werking 
getreden. Op 17 december 2019 heeft het college besloten het meldpunt, de hoorplicht en het 
verkennend onderzoek binnen de WvGGZ uit te laten voeren door de GGD Hollands Noorden 
(GGD HN). Een jaar voor het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst moet worden 
besloten hoe de samenwerking wordt voortgezet, waardoor nu verlenging tot en met 31 
december 2024 voorligt. Gemeenten dienen ook jaarlijks in te stemmen met de begroting van 
de GGD HN op het onderdeel WvGGZ, voor het opvolgende jaar.   
 

9944 Wethouder 
Visser-
Botman 

Lokaal uitvoeringsplan 
Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) 

Het uitvoeringsplan NPO Drechterland vast te stellen (en de raad hierover met een raadsbrief 
te informeren) 
 
Samenvatting voorstel: 
De gemeente Drechterland heeft NPO middelen ontvangen. Het budget dat de gemeente 
heeft ontvangen, moet worden ingezet om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen 
hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Vanuit de gemeentelijke middelen is er 
eerder dit jaar een regionaal plan gemaakt met de zeven West-Friese gemeenten. De 
projecten uit het regionaal plan zijn gericht op het voorgezet onderwijs. Naast de regionale 
gelden is er budget beschikbaar om te kijken wat we lokaal willen doen aan interventies in de 
jongere leeftijdsgroep. Deze uitvoering is opgenomen in het uitvoeringsplan NPO 
Drechterland. 
 

2409 Wethouder 
Visser-
Botman 

Regionale 
Beleidsuitgangspunten inkoop 
jeugdhulp en Wmo 2024 en 
verder 

1. De raad voor te stellen om de ‘beleidsuitgangspunten inkoop jeugdhulp en Wmo 2024 en 
verder’ vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Drechterland en deze ter informatie 
mee te sturen naar de gemeenteraad. 

3. In te stemmen met de bestuurlijke reactie aan de Adviesraad Drechterland en deze ter 
informatie mee te sturen naar de gemeenteraad. 

 
Samenvatting voorstel: 
Per 1 januari 2024 lopen de huidige overeenkomsten voor de regionaal ingekochte 
ondersteuning vanuit de Jeugdwet en Wmo af. Ter voorbereiding op de nieuwe 
aanbestedingen zijn regionale beleidsuitgangspunten opgesteld. De beleidsuitgangspunten 
voor de nieuwe inkoop van Jeugdhulp en Wmo dragen bij aan effectieve, betaalbare en 
toegankelijke ondersteuning voor de inwoners van Westfriesland en aan het waarborgen van 
de continuïteit van deze ondersteuning. De beleidsuitgangspunten worden vastgesteld door 
de gemeenteraad. 
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1835 Wethouder 
Visser-
Botman 

Financieel herstelplan GGiD Aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 
begrotingswijziging van de GGD zoals verwoord in het financieel herstelplan GGiD. 
 
Samenvatting voorstel: 
De GGD Hollands Noorden heeft het Financieel herstelplan GGiD aangeboden. Doel hiervan 
is om de financiële consequenties van het besluit om te stoppen met het GGiD (ad € 
3.923.290 op te vangen).  De raad kan een zienswijze geven. De raad wordt voorgesteld om 
een positieve zienswijze af te geven. 
 

972015/14131 Wethouder 
Visser-
Botman 

Zendtijdtoewijzing Aan de raad voor te stellen Vereniging Bontekoe bij het Commissariaat van de media voor te 
dragen als voorkeursadvies voor de zendtijdtoewijzing streekomroep West-Friesland 2023-
2027. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van 
een lokale omroep. Dit proces van zendtijdtoewijzing speelt momenteel in Westfriesland. Voor 
de nieuwe periode (2023 – 2027) zijn er vier gegadigde partijen, waarvan één partij alleen de 
zendtijd in de gemeente Hoorn aanvraagt. De andere drie partijen vragen de zendtijd aan in 
alle zeven Westfriese gemeenten. De gemeenteraden moeten vóór 3 maart 2023 een 
voorkeursadvies via een raadsbesluit doorgeven aan het Commissariaat voor de Media 
 

919540 Wethouder 
Ten Have 

Kerkbuurt Wijdenes In te stemmen met het instellen van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State tegen de uitspraken van de rechtbank Noord-Holland d.d. 12 december 2022 
inzake de Kerkbuurt te Wijdenes. 
 
Samenvatting voorstel: 
De rechtbank Noord-Holland heeft op 12 december 2022 twee uitspraken gedaan inzake 1) de 
afwijzing van het verzoek tot handhaving voor het houden van paarden en 2) een verleende 
omgevingsvergunning voor een paardrijdbak op de Kerkbuurt te Wijdenes. Beide beroepen 
zijn door de rechtbank deels gegrond verklaard en het college wordt opgedragen nieuwe 
besluiten te nemen binnen veertien weken na datum uitspraak. 
 
 

3887 Wethouder 
Ten Have 

Maatwerk assimilatiebelichting Maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot andere afschermingspercentages in de 
donkerteperiode en nanacht bij bepaalde (lage) kasafdelingen voor de locatie Lekerweg 10-12 
in Oosterleek 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 8 november 2022 heeft het college het voornemen uitgesproken om 
maatwerkvoorschriften vast te stellen. Dit besluit is op 15 november 2022 verzonden naar de 
aanvrager. De aanvrager heeft geen zienswijzen ingediend. 
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181 Wethouder 
Ten Have 

Uitvoeringsprogramma OD 
NHN 2023 

Het reeds vastgestelde uitvoeringsprogramma OD NHN van 2022 in 2023 door te zetten tot 
aan de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. 
 
Samenvatting voorstel: 
Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in overleg met de 
gemeente een (concept) uitvoeringsprogramma op. In een uitvoeringsprogramma wordt 
vastgelegd welke taken de omgevingsdienst voor de gemeente uitvoert. 
De eerste concepten/gesprekken hierover zijn gestart in september en waren gelet op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 gebaseerd op deze nieuwe wet. 
Zoals nu bekend wordt de wet in ieder geval uitgesteld naar 1 juli 2023. 
Uit praktisch oogpunt wordt voorgesteld om de werkzaamheden, ambities en inspanningen 
zoals gesteld in 2022 onder de werkingssfeer van de Wabo ook in 2023 te blijven uitvoeren tot 
aan de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. 
 

1001370 Wethouder 
Ten Have 

Het realiseren van twee 
bouwkavels aan de Streekweg 
94 te Hoogkarspel 

Geen medewerking in het vooruitzicht te stellen aan het realiseren van twee bouwkavels. 
 
Samenvatting voorstel: 
De aanvrager heeft een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming 
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het realiseren van twee bouwkavels op het perceel Streekweg 94 
te Hoogkarspel. De twee op te richten bouwkavels zouden een ontsluiting op de 
nieuwbouwwijk Reigersborg V krijgen. 
Het bestemmingsplan staat het toevoegen van twee bouwkavels niet toe. De situering is niet 
passend omdat in de 2e lijn vanaf de Streekweg wordt gebouwd, de kavels ook niet passen 
binnen de stedenbouwkundige verkaveling van Reigersborg en de nodige ontsluiting de 
groene en waterafscheiding van Reigersborg doorkruisen. Hierdoor is medewerking niet 
wenselijk. 
 

1010132 Wethouder 
Ten Have 

Omgevingsvergunning 
wijziging van het gebruik 
Dorpsweg 116 te 
Schellinkhout, Martinuskerk 

In te stemmen met wijziging van gebruik van de Martinuskerk te Schellinkhout in een 
gemengde bestemming ten behoeve van wonen, bedrijf cat 1, maatschappelijk, horeca en  
bed & breakfast door toepassing afwijkingsbevoegdheid op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a 
juncto Bijlage II artikel 4 lid 9 Bro. (kruimelvergunning afwijkend gebruik) 
 
Samenvatting voorstel: 
De initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een planologisch 
strijdig gebruik van de Martinuskerk te Schellinkhout voor het zelf bewonen (gezin), 
kleinschalige bedrijfsmatig gebruik (atelier), openbare (kunst) tentoonstellingen (galerie), 
trouwerijen met ondergeschikte horeca en bed & breakfast (max 3. slaapgelegenheden). 
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7526 Wethouder De 
Vos-Janssen 

Recycletarief: Implementatie, 
tarifering en 
doelgroepenbeleid 

1. Het recycletarief per 1 januari 2024 in te voeren. 
2. Een conceptraadsvoorstel aan de raad voor te leggen ter bespreking in de consulterende 

RTG van 9 februari 2023. 
 
Samenvatting voorstel: 
Met het oog op de landelijke milieudoelstellingen, verschillende ontwikkelingen in de 
afvalmarkt en stijgende verwerkingskosten is het van belang een aantal nieuwe stappen te 
zetten in het afvalbeheer. Om deze reden heeft de raad op 25 mei 2020 de doelen en 
uitgangspunten voor het nieuwe afvalbeleid vastgesteld en het college de opdracht gegeven 
het huidige inzamelsysteem te optimaliseren en invoering van een tariefdifferentiatie 
(recycletarief) uit te werken. 
 

 
 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- 

 
- 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Voor kennisneming/Leesmap Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 

RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

 Overzicht Moties en toezeggingen RTG en raad 
geactualiseerd 10 januari 2023 

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 Overzicht schriftelijke raadsvragen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 

BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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