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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 5 OKTOBER 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. 28 september 2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

933926 Wethouder Roos-Bakker Raadsbrief Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 

933608 Wethouder Broeders Beantwoording raadsvragen SPD over verkeer Oosterblokker 

932563 Wethouder Broeders Beantwoording raadsvragen CDA over wegbeheer en verkeer in Hoogkarspel 

 Burgemeester Pijl Raadsbrief m.b.t. onderzoeksopdracht SED 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

925820 Wethouder 
Visser-
Botman 

GGZ expertise in het VO In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 8.412 aan GGZ 
NHN voor de uitvoering van het project ‘GGZ expertise in het VO’ voor de periode van 1 
september 2021 tot 1 september 2022. 
 
Samenvatting voorstel: 
In 2019 is in de regio Westfriesland vanuit het regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten 
(VSV) op twee voorgezet onderwijs scholen het project ‘GGZ expertise in het VO’ gestart. 
Wegens succes is het doel om het project voor het schooljaar 2021-2022, vanaf september 
2021, uit te breiden met drie scholen en de financiering te borgen vanuit de zeven Westfriese 
gemeenten. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen de gemeente een 
financiële impuls, welke ingezet wordt om het project te bekostigen. 

317523 Wethouder 
Visser-
Botman 

Begroting Veilig Thuis 2022 en 
jaarverslag Veilig Thuis 2020 

1. De begroting Veilig Thuis 2022 en de verdeelsleutel 2022 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de jaarrapportage Veilig Thuis 2020. 
 
Samenvatting voorstel: 
In dit collegevoorstel worden twee onderwerpen voorgelegd: de vaststelling van de begroting 
Veilig Thuis 2022 en de jaarrapportage Veilig Thuis 2020 ter kennisgeving voorgelegd. 
Gemeente Alkmaar heeft toegezegd de overschrijding vanuit de DUVO te bekostigen. 

http://www.drechterland.nl/
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935908 Wethouder 
Roos-Bakker 

Afwegingskader Wonen 
Westfriesland 2021 

Het Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021 vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
In het woonakkoord tussen de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland is 
afgesproken om het regionaal afwegingskader wonen aan te passen. Het regionaal bestuurlijk 
overleg VVRE heeft op 2 september 2021 besloten om in te stemmen met het afwegingskader 
wonen 2021 en deze voor vaststelling aan te bieden aan uw college. Het afwegingskader is de 
basis voor de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering. 
 

 Wethouder 
Broeders 

Verzoek Alliander NV tot 
versterking kapitaalstructuur 

Aan de raad een positief voorstel voor te leggen om deel te nemen aan de reverse 
converteerbare hybride obligatielening groot € 600 miljoen voor het pro rata aandeel. 
 
Samenvatting voorstel: 
Alliander heeft alle aandeelhouders verzocht om deel te nemen aan een reverse 
converteerbare hybride obligatielening ter grootte van € 600 miljoen met een looptijd van 60 
jaar. Deze kapitaalversterking is nodig om het netwerk van Liander, waaronder het netwerk in 
de SED gemeenten te vergroten. Dit vraagt het nodige aan investeringen en vanuit het 
oogpunt van de Regionale Energiestrategie (RES) is de investering noodzakelijk. De wet- en 
regelgeving staan de investering niet in de weg, omdat deze valt te rechtvaardigen vanuit het 
publiek belang. 
 

 Wethouder 
Broeders 

Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning voor het 
kappen van een boom op het 
perceel Zuiderdracht 1a 
Oosterblokker 

Het besluit van 7 mei 2021 te herroepen en de omgevingsvergunning voor het kappen van 
een treurwilg (Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’) op het perceel Zuiderdracht 1a te Oosterblokker 
te verlenen. 
 
Samenvatting voorstel: 
In de bezwaarfase is gebleken dat het primaire besluit niet op deugdelijke gronden is 
genomen en de kapvergunning toch verleend moet worden. 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 

-   Memo VVRE 07-10-2021 

-  Memo Madivosa 07-10-2021 

 

-  Besproken en voor kennisgeving aangenomen 

-  Besproken en voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 
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RONDVRAAG 
Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Wethouder Roos-
Bakker 

Memo m.b.t. Houterweg Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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