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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 21 SEPTEMBER 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. 14 september 2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

-   

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

934474 Wethouder 
Visser-
Botman 

Arrangementenmonitor In te stemmen met de aanschaf van het basispakket Arrangementenmonitor voor 2021. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2019/2020 heeft de gemeente Drechterland (kosteloos) meegedaan met de pilot van de 
arrangementenmonitor. De arrangementenmonitor wordt nu voorzien van gegevens vanuit 
geheel Westfriesland. Het biedt aanvullende data en gegevens op de reeds ontwikkelde 
kwartaalrapportages. Mede door het gebruik van deze data en de vergelijking met andere 
gemeentes, buiten Westfriesland, is het een waardevolle aanvulling om data-gestuurde 
beleidsontwikkeling verder vorm geven. 
 

926602 Wethouder 
Visser-
Botman 

Subsidieverzoek Stichting 
Karakteristiek Klassiek 

Een incidentele subsidie te verlenen aan de Stichting Karakteristiek Klassiek van € 7.500 voor 
de programmering, inclusief kinderprogramma en educatief aanbod, voor het seizoen 
2021/2022. 
 
Samenvatting voorstel: 
Op 8 juli heeft Stichting Karakteristiek Klassiek een incidentele subsidie aangevraagd voor het 
programma van seizoen 2021/2022. Het aangevraagde bedrag is € 7.500. Deze aanvraag valt 
onder regeling 9 Bijzondere (culturele) activiteiten en eenmalige subsidies. Binnen deze 
regeling zijn twee plafonds van in totaal € 15.000. In 2021 is nog geen aanspraak gedaan op 
dit plafond. Het college heeft de bevoegdheid om een incidentele subsidie toe te kennen.   
 

http://www.drechterland.nl/
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929084 Wethouder 
Visser-
Botman 

Oproep tot anticiperen op de 
Verzamelwet Hersteloperatie 
Toeslagen 

1. De gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden van gedupeerden van de  
    kinderopvangtoeslagaffaire (zij die recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000),  
    vooruitlopend op de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen (VHT).  
2. De kwijtscheldingen vanuit de gemeente ambtshalve te verlenen wanneer het gaat om  
    publieke vorderingen die binnen de VHT vallen. 
3. WerkSaam te verzoeken de gemeentelijke vorderingen in het kader van de Participatiewet  
    (met uitzondering van de bijzondere bijstand) kwijt te schelden. 
4. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na bekendmaking, en  
    van kracht te laten zijn tot de VHT in werking treedt.  
5. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het kabinet heeft aangekondigd dat schulden voor gedupeerden van de 
kinderopvangtoeslagaffaire worden kwijtgescholden. De gemeenten hebben tijdens de ALV 
van de VNG besloten om gemeentelijke vorderingen ook kwijt te schelden. Om dat te 
bewerkstelligen wordt eerst de juridische grondslag geregeld en de wijze waarop de 
gemeenten hiervoor gecompenseerd worden door het Rijk. Dat wordt uitgewerkt in de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen die naar verwachting in januari 2022 in werking zal 
treden. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om vooruitlopend op deze wet de 
publieke schulden van gedupeerden kwijt te schelden. 
 

933926 Wethouder 
Roos-Bakker 

Bouwstenen omgevingsvisie 
Drechterland 

De raad voor te stellen het document “Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Drechterland” 
vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
In januari 2020 is de programmaorganisatie van de Omgevingswet gestart met de 
omgevingsvisie. Voor dit project is een multidisciplinair projectteam ingesteld, dat heeft 
gewerkt aan de totstandkoming van het document “Bouwstenen voor de omgevingsvisie van 
Drechterland”.  
Het plan van aanpak is voor elke SED-gemeente gelijk (Plan van aanpak omgevingsvisie 
gemeente Drechterland 31 maart 2020) en heeft gediend als leidraad voor het proces om te 
komen tot dit document: “Bouwstenen omgevingsvisie Drechterland”. 
 

933926 Wethouder 
Roos-Bakker 

Gemeentelijke 
Adviescommissie Ruimtelijke 
kwaliteit (inclusief verordening) 

De raad voor te stellen: 
1. De Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Drechterland –  
    2022 vast te stellen. 
2. Te bepalen dat de op grond van de Bouwverordening Drechterland 2018 en de  
    Erfgoedverordening Drechterland 2011 benoemde leden geacht worden te zijn benoemd op  
    grond van dit besluit. 
3. De regels met betrekking tot de commissie in de Bouwverordening Drechterland 2018 en de  
    Erfgoedverordening Drechterland 2011 te laten vervallen. 
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Samenvatting voorstel: 
De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen 
van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022). Om de advisering te 
kunnen continueren moet de gemeente vóór het inwerking treden van de Omgevingswet een 
nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen. 
 

933926  Wethouder 
Roos-Bakker 

Vaststelling van de 
Verordening 
nadeelcompensatie 
Drechterland 2022 

De raad voor te stellen: 
1. De Verordening nadeelcompensatie Drechterland 2022 vast te stellen en op de datum van  
    inwerkingtreding van de Omgevingswet in te laten gaan.  
2. Gelijktijdig met de Verordening nadeelcompensatie Drechterland 2022 de  
    Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente Drechterland  
    2009 in te trekken. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het doel van de Omgevingswet is het creëren van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving voor inwoners, het vereenvoudigen van bestaande wet- en regelgeving en het 
stimuleren van participatie. In de Omgevingswet is een nadeelcompensatieregeling 
opgenomen die aansluit op de generieke regeling uit de Awb (hoofdstuk 15 van de Ow). 
De nadeelcompensatie is door de VNG uitgewerkt in een modelverordening, die we volgen bij 
de besluitvorming in het kader van de Omgevingswet. 
 

891216 Wethouder 
Broeders 

Bomenbeleidsplan  
(Omgevingsprogramma 
Bomen) 

De raad voor te stellen: 
1. De deelvisie Bomen, het Omgevingsprogramma Bomen en de Uitvoeringsagenda vast te  
    stellen. 
2. De bij de deelvisie Bomen en het Omgevingsprogramma Bomen behorende bijlagen met de  
    genoemde kaders, normen, richtlijnen en boomstructuren uitgangspunt te laten zijn voor  
    een adequaat boombeheer en een duurzame inrichting van de buitenruimte met bomen. 
 
Samenvatting voorstel: 
In het Omgevingsprogramma Bomen zijn kaders, normen en richtlijnen opgenomen die als 
uitgangspunt dienen voor een duurzaam boombeheer en een duurzame inrichting van de 
buiten ruimte met bomen. 
Het voorstel geeft invulling aan de in het uitvoeringsprogramma 2018-2022 vastgelegd ambitie 
om te komen tot een goede kwaliteit van de openbare ruimte waar bewoners tevreden zijn. 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- 

 
- 
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Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Wethouder Roos-
Bakker 

Voortgangsrapportage uitvoering woonakkoord Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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