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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 12 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. 5 oktober 2021 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

938655 Burgemeester Pijl Raadsbrief SED begroting 

938140 Burgemeester Pijl Beantwoording raadsvragen SPD: Corona-maatregelen 

933926 Wethouder Roos-Bakker Raadsbrief Participatie, de Omgevingswet en de rol van initiatiefnemers 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

938007 Burgemeester 
Pijl 

Zienswijze bij de Najaarsnota 
2021 SED Organisatie 

Aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven bij de Najaarsnota 2021 van 
de SED Organisatie en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2021 
 
Samenvatting voorstel: 
Als gevolg van de NJN 2021 SED Organisatie neemt de bijdrage van Drechterland aan de 
SED Organisatie in 2021 toe met afgerond € 13.000; de bijdrage vanaf 2022 neemt structureel 
af met afgerond € 8.000. 
 

937390 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder 
Roos-Bakker 

1e begrotingswijziging 2022 
Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 

De raad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 1e 
begrotingswijziging 2022 OD NHN. 
 
Samenvatting voorstel: 
Met de nu voorliggende 1e begrotingswijziging OD NHN 2022 wordt opnieuw gevraagd om 
extra financiële middelen voor het traineeship en de inzet van data-analisten. Daarnaast is 
door het uitstellen van de Omgevingswet extra financiering nodig voor de projectorganisatie. 
De raad kan binnen 10 weken (vóór 30 november 2021) bij het Dagelijks Bestuur een 
zienswijze kenbaar maken. 
 

http://www.drechterland.nl/
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933926 Wethouder 
Roos-Bakker 

Delegatie, bindend advies en 
verplichte participatie bij 
buitenplanse omgevingsplan-
activiteiten in het kader van de 
Omgevingswet 

De raad voor te stellen: 
1. Te bepalen dat advies met instemming van de raad (bindend advies) vereist is als het  
    college voornemens is een positief besluit te nemen over een aanvraag              
    omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, 
a. die niet past binnen een door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten,  
    stedenbouwkundige visie of een ander ruimtelijke kader; 
b. die de herontwikkeling van een bestaande locatie betreft, waarbij een aanpassing van de     
    ruimtelijke, dan wel stedenbouwkundige structuur plaatsvindt. 
2. Te bepalen dat voor de onder 1 genoemde categorieën a en b participatie, uitgevoerd door   
    de initiatiefnemer van een omgevingsaanvraag, verplicht is (zoals beschreven in artikel   
    16.55 lid 7 van de Omgevingswet). 
3. De bevoegdheid tot het vertalen van verleende buitenplanse omgevingsvergunningen in het   
    omgevingsplan, verleend na inwerkingtreding van de Omgevingswet, te delegeren aan het  
    college van burgemeester en wethouders. 
4. Deze nieuwe werkwijze twee jaar nadat de wet inwerking is getreden te evalueren en indien  
    nodig, aan te passen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Activiteiten die niet voldoen aan de regels in het omgevingsplan of helemaal niet zijn 
opgenomen in het omgevingsplan worden buitenplanse omgevingsplanactiviteiten genoemd. 
Deze kunnen toch een bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit, iets toevoegen en 
waardevol zijn. De gemeente zal deze op haar merites willen beoordelen. 
 

931238 Wethouder 
Roos-Bakker 

Vaststelling wijzigingsplan 
aanpassing situering bouwvlak 
Elbaweg 4 Hem 

Het wijzigingsplan aanpassing situering bouwvlak Elbaweg 4 Hem ongewijzigd ten opzichte 
van het ontwerp vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Het agrarisch bedrijf aan de Elbaweg 4 in Hem heeft verzocht om met gelijkblijvende 
oppervlakte de situering van het bouwvlak aan te passen om bedrijfsbebouwing te realiseren. 
Het bestemmingsplan Drechterland Zuid bevat hiervoor een wijzigingsbevoegdheid van het 
college. U heeft eerder besloten medewerking te verlenen en een ontwerpwijzigingsplan 
vastgesteld dat van 14 augustus t/m 24 september ter inzage heeft gelegen. Alleen door de 
OD zijn zienswijzen ingediend die in de toelichting zijn verwerkt. 
 

816150 Wethouder 
Broeders 

Afwijkingsbesluit inkoop 
Raadhuisplein en omgeving 

1. Voor de aanpassing van het Raadhuisplein en omgeving af te wijken van het gemeentelijke  
    aanbestedingsbeleid en voor een enkelvoudig onderhandse procedure conform artikel 2.4  
    van het SED inkoop- en aanbestedingsbeleid te kiezen. 
2. De aanpassing Raadhuisplein en omgeving enkelvoudig onderhands te gunnen aan  
    Schadenberg GWW. 
3. Het tekortkomende bedrag van € 10.000 als autonome ontwikkeling op te nemen in de  
    najaarsnota 2021. 
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Samenvatting voorstel: 
In de raadsvergadering van maart 2021 heeft de raad besloten in te stemmen met het 
aanpassen van de kruising Streekweg ter hoogte van de Albert Heijn en het plaatsen van 
kunstwerk “De Reiger”.  
Omdat de raming voor de civiele werkzaamheden lager is geraamd dan € 50.000 is 
onderhands een aannemer gevraagd om in te schrijven. De inschrijvingssom valt echter hoger 
uit dan € 50.000. Gezien de geraamde waarde c.q. de ontvangen offerte moet conform ons 
inkoop- en aanbestedingsbeleid een meervoudig onderhandse procedure doorlopen worden. 
Er wordt voorgesteld hiervan af te wijken.  
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- Memo AB OD NHN 13-10-2021 

 
Memo doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 

RONDVRAAG 
Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Overzicht Moties en toezeggingen RTG en raad 
geactualiseerd 12 oktober 2021 

Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen 

College VNG reactie op de rijksbegroting 2022 Voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 
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