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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 1 JUNI 2021 

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. 25 mei 2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

918994 Wethouder Visser-Botman Raadsbrief Voorjaarsnota en 1e kwartaalrapportage 2021 WerkSaam Westfriesland 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

704833 Wethouder 
Visser-
Botman 

Definitief Ontwerp 
Multifunctionele 
Accommodatie (MFA) 
Westwoud. 

1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp (DO) van de MFA in Westwoud en de daaraan  
    gerelateerde voorlopige raming van de bouwkosten als maximaal kredietplafond. 
2. De raad te informeren over de stand van zaken. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het vaststellen van het DO is de volgende stap in het proces tot realisatie van de MFA in 
Westwoud. Op grond van het DO is een voorlopige raming van de bouwkosten gemaakt. 
Over het definitief ontwerp en de daaraan gerelateerde raming van de bouwkosten is door 
Scope Bouwmanagement een notitie opgesteld. 

917136 Wethouder 
Visser-
Botman 

Uitvoeringsnotitie Voor- en 
Vroegschoolse educatie 
(VVE) 2020-2023 

De uitvoeringsnotitie VVE 2020-2023 vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het is belangrijk dat kinderen een goede start hebben en dat er goed onderwijs is. Daarbij is 
het beheersen van taalvaardigheden heel belangrijk. In Drechterland wordt sinds een aantal 
jaren door de peuteropvang gewerkt met een VVE-programma: kinderen met een 
(dreigende) taal- en of ontwikkelingsachterstand worden – na een indicatie door de 
Jeugdgezondheidszorg – extra begeleid en ondersteund. Deze uitvoeringsnotitie is een 
verdere aanzet om de ondersteuning van het jonge kind met een taal- en of 
ontwikkelingsachterstand of het risico daarop, verder uit te werken en te verbeteren. 

http://www.drechterland.nl/
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918049 Wethouder 
Visser-
Botman 

Viering 450 jaar 'De Slag om 
de Zuiderzee' in 2023 

In te stemmen met: 
1. een financiële bijdrage van max. € 14.286,- aan het regionale initiatief voor de viering van   
    De Slag om de Zuiderzee van Nederland in 2023; 
2. de rol voor het Westfries Archief, Westfries Museum en Archeologie West-Friesland als  
    regionale initiatiefgroep de voorwaarde mee te geven dat er ook subsidie wordt  
    aangevraagd bij de provincie Noord-Holland onder de subsidieregeling Stimulering  
    regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2022 wordt met behulp van een landelijk programma de geboorte van Nederland gevierd. 
Hier op aanhakend wordt in 2023 in West-Friesland de Slag om de Zuiderzee herdacht. In 
regionaal verband wordt er zorg gedragen voor een programma waardoor aandacht 
gegenereerd wordt voor de historische gebeurtenis en het belang daarvan voor het verloop 
van de geschiedenis. 

919986 College Vaststelling Kadernota 2022-
2024 

De raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 en de   
    meerjarenraming 2023-2025. 
2. In te stemmen met de voorgestelde autonome mutaties, mutaties nieuw beleid en de  
    mutaties die voortkomen uit de ombuigingen die leiden tot aanpassing van de begroting     
    2021 en de meerjarenraming 2022-2025. 
3. In te stemmen met de eenmalige storting van € 3.000.000 vanuit de Algemene reserve in  
    de reserve afschrijvingslasten ter dekking van de afschrijvingslasten reconstructie  
    Hemmerbuurt. 
4. Kennis te nemen van de gepresenteerde begrotingsresultaten. 
5. In te stemmen met de financiële gevolgen van de investeringen voor 2021 en autorisatie  
    te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag. 
6. De punten 2 tot en met 5 via een begrotingswijziging te verwerken. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- Memo vergadering ABZ 2-6-2021 
- Memo vergadering Madivosa 2-6-2021 
 
- Memo vergadering Madivosa/VVRE 2-6-2021 

 
- Voor kennisgeving aangenomen 
- Voor kennisgeving aangenomen. Aansluitend besluit het college t.a.v. de inloop GGZ in  
   principe akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde wijze van subsidiëring. 
- Voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 
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RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Burgemeester Pijl Brief Voortzetting destinatiemarketingorganisatie 
Holland boven Amsterdam 

Het college kan instemmen met de voorgestelde bijdrage ad € 8.500. 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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