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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC  18 MEI 2021 

Zaaknummer: 892476 

Aanwezig: R. Wortelboer, burgemeester, L. Groot, N. Slagter en B. Nootebos, wethouders 
                         A.Huisman, gemeentesecretaris en E. Jaring, locosecretaris 

Afwezig:   

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 College Communicatiekalender De afdeling is tijdens de even weken aanwezig 

 College Openbare besluitenlijst  De openbare besluitenlijst van 11 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

 College Besloten besluitenlijst  De besloten besluitenlijst van 11 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

COLLEGEVOORSTELLEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

917535 RW Damoclesbeleid Stede Broec 
2021 

Kennis te nemen van het 'Damoclesbeleid gemeente Stede Broec 2021', zoals 
vastgesteld door de burgemeester. 
 
Samenvatting: 
Op grond van de Opiumwet heeft de burgemeester de mogelijkheid om 
bestuursdwang toe te passen als er in een lokaal of woning drugs als bedoeld in 
artikel 2 (harddrugs) of artikel 3 (softdrugs) van de Opiumwet worden verkocht, 
afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Het college heeft kennis 
genomen van het door de burgemeester vastgestelde ‘Damoclesbeleid gemeente 
Stede Broec 2021'. 
 

914948 LG Regionaal Kaderplan 
Schuldhulpverlening 2021-2024 

De gemeenteraad voor te stellen het Kaderplan Schuldhulpverlening 2021-2024 
vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Zes Westfriese gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, 
Medemblik en Opmeer) hebben een nieuw Kaderplan Schuldhulpverlening 
opgesteld. Sinds 2012 maken de Westfriese gemeenten een regionaal Kaderplan 
Schuldhulpverlening. In november 2020 heeft het college ingestemd met de 
evaluatie van het kaderplan 2017-2020. De aanbevelingen van deze evaluatie zijn 
verwerkt in het voorliggend kaderplan. De ontwikkeling van het nieuwe kaderplan 
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staat in het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland, waar de 
gemeenteraad mee heeft ingestemd 
 

879769 LG Couleur locale Re-integratie: 
'Toezicht op NS station 
Bovenkarspel door WerkSaam’ 

- Akkoord te gaan met het voorstel om als ‘couleur locale Re-integratie  
             project’ toezicht te organiseren rond de fietsenstalling bij het NS-station  
             Bovenkarspel mits dit bestemmingsplan- en vergunning technisch mogelijk            
             is; 
- Opdracht te geven aan WerkSaam Westfriesland om het project ‘Toezicht  
             op fietsenstalling NS-station Bovenkarspel’ uit te voeren. 
- Het project bij wijze van proef voor een jaar aan te gaan. 
- Opdracht geven aan WerkSaam om één jaar na de start van het project te  
             evalueren en deze evaluatie aan te bieden aan het college B&W. 
 
Samenvatting: 
Er worden op het treinstation in Bovenkarspel regelmatig fietsen gestolen. In de 
commissievergadering Regionale, Bestuurlijke en Financiële Zaken (RBFZ) van 17 
januari 2019 is een bepreeknotie van de fractie ODS behandeld. Het doel van de 
notie was om de fietsendiefstal op het station terug te dringen. Met de 
commissieleden is onder andere cameratoezicht en andere 
handhavingsmogelijkheden besproken. Naast het terugdringen van diefstal van 
fietsen heeft het college na deze commissievergadering toegezegd WerkSaam te 
betrekken bij de te nemen maatregelen. Het college van B&W heeft, in 
samenwerking met WerkSaam, een projectplan ontwikkeld om de diefstal van 
fietsen tegen te gaan alsmede bij te dragen aan de ontwikkelkansen van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met dit besluit geeft het college B&W 
opdracht aan WerkSaam om het project uit te voeren als een ‘couleur locale re-
integratie’ project met de overeenkomstige beschikbare couleur locale middelen. 
 

 NS Raadsbrief Behoefteraming 
Werklocaties Westfriesland 

Kennis te nemen van en in te stemmen met de bijgaande informerende raadsbrief 
over het vervolg op het proces rondom de regionale behoefteraming werklocaties 
2020. 
 
Samenvatting: 
Op 26 januari 2021 heeft de provincie een nieuwe behoefteraming werklocaties 
vastgesteld. Dit rapport vormt de basis voor nieuwe regionale afspraken en de 
herijking van het bestaande convenant. Om te komen tot nieuwe regionale 
afspraken is er vanuit de regio Westfriesland een vervolgopdracht uitgezet om de 
behoefte kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen. 
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885743 BN Overdracht wegen 
Hoogheemraadschap 

1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en ontwerpbesluit en  
            deze aan te bieden aan de gemeenteraad van 17 juni 2021. 
 

Samenvatting: 
De wegen buiten de bebouwde kom zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap. 
Het is gewenst dat het beheer bij de gemeenten komt te liggen. Door de wegen in 
Westfriesland over te nemen hebben de gemeenten in Westfriesland een 
gezamenlijk voordeel. Het voordeel ontstaat doordat BTW door gemeenten 
gecompenseerd kan worden en de bijdrage aan de wet herverdeling ergen van de 
gemeente en de heffingsaanslag naar bewoners en bedrijven komt te vervallen. 

RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

    

 

MEMO 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Vraag/Besluit 

 BN AB CAW Memo is doorgenomen. 

    

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

CORONA 

 
INFORMATIE UITWISSELING PORTEFEUILLES 

    

 allen Programma ambtsbezoek CdK 
19 mei 

Programma wordt doorgenomen 

    

 

 
BESLUIT COLLEGE 25 MEI 2021: gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld 
 

 

 
De secretaris,      de burgemeester, 


