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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 20 DECEMBER 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. 13 december 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

2821 Burgemeester Pijl Voortgang opvang vluchtelingen Oekraïne 

972015 Wethouder Visser-Botman Raadsbrief presentaties potentiële lokale omroepen 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

1009604 Burgemeester 
Pijl 

Beleidsregels carbidschieten De beleidsregels carbidschieten Drechterland vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
In de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2019 is de mogelijkheid voor 
carbidschieten weer opgenomen. Om de veiligheid te waarborgen, zijn nadere regels 
noodzakelijk. 

1007926 Wethouder 
Visser-
Botman 

Verordening en mandaat 
Beschermd Wonen en 
Beschermd Thuis 

1. Aan de raad voor te stellen de Verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis  
    gemeente Drechterland 2023 vast te stellen.  
2. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen tot het vaststellen van nadere regels omtrent    
    de procedure tot toegang van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. 
3. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten (op basis van  
    de wet) op het gebied van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Beschermd  
    thuis, en werkzaamheden die hiermee samenhangen en uit voortvloeien. 
4. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen voor het behandelen van bezwaar- en  
    beroepsprocedures op besluiten genomen op aanvragen Maatschappelijke opvang,  
    Beschermd Wonen en Beschermd Thuis door het college van gemeente Hoorn. 
5. Gemeente Hoorn het mandaat te verlenen om de inkoop Maatschappelijke opvang,  
    Beschermd Wonen en Beschermd Thuis tot en met 2023 uit te voeren. 

http://www.drechterland.nl/
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Samenvatting voorstel: 
De taken Beschermd Wonen en Beschermd Thuis worden in het hele land door 
gedecentraliseerd. Waar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken eerder 
bij Hoorn als centrumgemeente lag, is de inhoudelijke verantwoordelijkheid vanaf 2022 bij 
de gemeenten zelf komen te liggen. Vanaf 2024 wordt ook de financiële 
verantwoordelijkheid aan regiogemeenten overgedragen. 
 

1011218 Wethouder 
Visser-
Botman 

Verlenging overeenkomst 
bovenregionaal 
relatiemanagement 
Verwijsindex ‘Vroeg 
samenwerken in Noord 
Holland Noord’ 

1. Het evaluatieonderzoek Verwijsindex Vroeg samenwerken in Noord Holland Noord  
    (Hierna: VIN NHN) vast te stellen. 
2. Het contract van het relatiemanagement VIN NHN te verlengen van 1 juli 2023 tot en met  
    31 december 2023. 
3. De opdracht te geven aan de ambtelijke regionale kerngroep om aan te sluiten bij de  
    landelijke voorbereiding richting de afbouw van de wettelijke verplichting en  
    ondersteuning die wordt geboden voor de inzet van andere methoden en maatregelen  
    die bijdragen aan de doelstellingen van de Verwijsindex Risicojongeren(VIR). 
4. De opdracht te geven aan de ambtelijke kerngroep om de regionale individuele  
    gemeentelijke belangen in het nastreven van de doelstelling van de Verwijsindex  
    Risicojongeren mee te wegen, evenals de aanbevelingen afkomstig uit het  
    evaluatieonderzoek VIN NHN. 
5. De opdracht te geven aan de ambtelijke kerngroep om uiterlijk in het derde kwartaal van  
    2023 met een nieuw advies te komen over het eventuele vervolg van VIN NHN. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 31 december 2023 stopt de wettelijke verplichting om te werken met de verwijsindex 
Risicojongeren (VIN) Tot die tijd dient het relatiemanagement, dat contractueel afloopt in juli 
2023, te worden ingezet. Derhalve dient het contract met een half jaar te worden verlengd 
om zodoende te blijven voldoen aan de wettelijke verplichting. Ook dient er gezamenlijk aan 
een afbouw van de huidige wettelijke taken te worden gewerkt.   
 

916093 Wethouder 
Ten Have 

Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Zuiderdijk 30 A 
te Venhuizen 

De raad voor te stellen: 
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het toestaan van de  
    nieuwbouw van de kapschuur Zuiderdijk 30 A te Venhuizen, overeenkomstig artikel 6.5  
    van het Besluit omgevingsrecht. 
2. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen  
    bedenkingen zijn ingediend deze ontwerpverklaring te beschouwen als definitieve  
    verklaring (conform raadsbesluit 2011-36 Verklaring van geen bedenkingen bij  
    uitgebreide procedure Wabo). 
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Samenvatting voorstel: 
De aanvrager heeft een aanvraag omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik 
ingediend voor de realisatie van een kapschuur aan de Zuiderdijk 30 A te Venhuizen. De 
gevraagde (bouw)activiteiten is in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het is 
mogelijk met een goede ruimtelijke onderbouwing af te wijken van het huidige bestem-
mingsplan. Daarvoor zal er een uitgebreide Wabo procedure moeten worden doorlopen, 
waarbij de raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. 

568 Wethouder 
Ten Have 

Locatieonderzoek Huisvesting 
Buitenlandse Werknemers 

1. Het rapport ‘Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van  
    buitenlandse werknemers’, (Sweco, d.d. 20 december 2022) voor kennisgeving aan te  
    nemen. 
2. Zich de mogelijkheid voor te behouden tot het uitsluiten van zoekgebieden en   
    initiatiefnemers de gelegenheid te bieden om concrete voorstellen in te dienen. 
3. Het rapport Locatieanalyse van Sweco met een raadsbrief aan de gemeenteraad aan te  
    bieden en de raad over de voorgenomen werkwijze te informeren. 
4. In te stemmen met het verzenden van een regionaal persbericht. 
5. Kennis te nemen van het rapport ‘Actualisatie onderzoek arbeidsmigranten Noord- 
    Holland Noord’, (Decisio, d.d. 6 juli 2022) en deze met een raadsbrief aan de  
    gemeenteraad aan te bieden.   
 
Samenvatting voorstel: 
Voor het realiseren van een evenwichtige verdeling van voldoende kwalitatief goede 
woonlocaties in Westfriesland voor de Huisvesting van Buitenlandse Werknemers (HBW), is 
door Sweco een locatieonderzoek uitgevoerd. Het locatieonderzoek heeft 19 zoekgebieden 
opgeleverd. Er zijn geen locaties op perceelniveau aangewezen. 

973814 Wethouder 
Ten Have 

Vaststellen bestemmingsplan 
De Buurt 116, Venhuizen 

1. Aan de raad voor te stellen de digitale versie en de afgeleide analoge verbeelding van  
    het  bestemmingsplan “De Buurt 116” te Venhuizen vast te stellen. 
2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen op het  
    bestemmingsplan “De Buurt 116”. 
3. In te stemmen met de bijbehorende lijst van wijzigingen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het bestemmingsplan De Buurt 116 biedt een juridisch-planologisch kader voor het 
realiseren van 11 eengezinswoningen op een voormalige bedrijfslocatie Deze bedrijfslocatie 
werd gebruikt voor machinebouw door Metaal Maatwerk Groot (MMG), nu onderdeel van 
Vreeker B.V.  De bedrijfsactiviteiten op het perceel aan De Buurt 116 zijn beëindigd 
waardoor het terrein en de bebouwing leegstaat. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 
een periode van 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen 
ingediend. 
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959801 Wethouder 
Ten Have 

Bestemmingsplan “Achter 
Kadijk 1”aan de “De Vergulde 
Hoek” te Venhuizen (5 
woningen) 

De raad voor te stellen:  
1. De digitale versie van het bestemmingsplan “Achter Kadijk 1” te Venhuizen gewijzigd  
    vast te stellen.  
2. De afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan “Achter Kadijk 1” te  
    Venhuizen gewijzigd vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het bestemmingsplan “Achter Kadijk 1”, biedt een juridisch-planologisch kader voor het 
realiseren van 5 woningen op het perceel aan de Kadijk 1 te Venhuizen. Daarbij zal “De 
Vergulde Hoek” worden doorgetrokken ter ontsluiting van deze woningen. 

1006522 Wethouder 
Ten Have 

Programma Stedelijk Water 
en Riolering 2023-2024 

De Raad voor te stellen Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2024 
vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
De planperiode voor het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vervalt per 2023. De 
gemeente is nu nog verplicht een geldig GRP te hebben. Het GRP wordt vastgesteld door 
de raad. 

1005242 Wethouder 
Ten Have 

Bestuursopdracht 
flexwoningen Drechterland 

1. In te stemmen met de bestuursopdracht, de afbakening en de uitgangspunten. 
2. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet ad € 61.034 beschikbaar te stellen voor 
de totale ambtelijke kosten voor het realiseren van de flexwoningen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Drechterland kent een woonopgave die versneld uitgevoerd moet worden  omdat er 
specifieke, nieuwe doelgroepen toetreden op de sociale huurwoningmarkt zonder dat zij 
een langere inschrijf-  of woonduur op hebben kunnen bouwen. Denk daarbij aan jongeren / 
starters die graag in de eigen gemeente willen blijven wonen, spoedzoekers, ontheemden 
en statushouders. 
Voor deze doelgroepen kan er versneld gebouwd worden door middel van zogenaamde 
flexwoningen. Dit zijn verplaatsbare en modulair opgebouwde woningen die op een 
(tijdelijke)locatie kunnen worden ingezet. 

995124 Wethouder De 
Vos-Janssen 

Motie CDA Sport geeft 
energie (Streekbad en Spirit) 

Aan de raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de voortgang naar aanleiding van de motie Sport geeft Energie. 
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 37.000 voor  
    het verduurzamen van het Streekbad. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het college heeft uitvoering gegeven aan de motie Sport geeft energie. De vervolgstap is 
dat het college nu de raad verzoekt om een incidenteel budget beschikbaar te stellen. 
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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  

Wethouder Visser-
Botman 

Nieuwsbrief Samenleving Voor kennisgeving aangenomen 

Wethouder Ten 
Have 

Woondeal 2.0 Regio NHN 
 

Voor kennisgeving aangenomen 

Wethouder Visser-
Botman 

Memo indexatie verhuur gebouwen en gronden 
2023 

Voor kennisgeving aangenomen 

 

BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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