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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 1 JULI 2022 

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. 27 juni 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp 

965198 Wethouder Broeders Beantwoording schriftelijke raadsvragen m/.b.t. kerk Schellinkhout/BOEi 

932563 Wethouder Broeders Verkeersaanpassingen Nieuweweg 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

985165 Burgemeester 
Pijl 

Huurovereenkomst De Gouw 
105, opvang ontheemden 
Oekraïne 

1. Kennis te nemen van de huurovereenkomst voor de locatie de Gouw 105 Hoogkarspel voor    
    de tijdelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne. 
2. De burgemeester gaat over tot ondertekening van de huurovereenkomst voor de locatie de  
    Gouw 105 Hoogkarspel op grond van de regeling opvang ontheemden Oekraïne.  
  
Samenvatting:  
De opvang van ontheemden uit Oekraïne in Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen vraagt 
om tijdelijke voorzieningen. Mede uit humanitair oogpunt heeft Fa AW de Wit & Zn 
aangegeven om de locatie de Gouw 105 beschikbaar te stellen als tijdelijke opvanglocatie 
voor de ontheemden uit Oekraïne. Op 14 april 2022 is een principe overeenstemming bereikt 
tussen partijen op ambtelijk niveau. In de daarop volgende periode is het ontwerp en de 
uitvoering van de opvanglocatie verder uitgewerkt en deze resultaten zijn vertaald naar een 
definitieve huurovereenkomst. 
 

919979 Wethouder 
Roos-Bakker 

Vervolg Ecoresort Wijdenes na 
uitspraak rechtbank 

1. In te stemmen met het ontwerp voor het hoger beroepsschrift; 
2. In te stemmen met de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift tot afwijzing van de  
    verzoeken om handhaving; 
3. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen 
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Samenvatting voorstel: 
Op 21 juni 2022 is besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank 
Noord-Holland van 24 mei 2022 waarin wordt geoordeeld dat de recreatieve units geplaatst op  
de westelijke zijde van het Ecoresort Wijdenes niet aangemerkt kunnen worden als 
kampeermiddel. De uitspraak is gebrekkig gemotiveerd en geeft onvoldoende duiding van een 
eventueel vervolgtraject. Conform de uitspraak dient hangende het hoger beroep een nieuwe 
beslissing op het bezwaarschrift genomen te worden. 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht - 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: - 

Lijst met uitnodigingen - 

Leesmap - 

 
RONDVRAAG 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

Wethouder Roos-
Bakker 

Memo: toelichting art. 4.5.1 bestemmingsplan 
Zuiderdracht 15-17 Oosterblokker 

De memo wordt voor kennisgeving aangenomen; het college stemt in met de 
voorgestelde aanpassing. 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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