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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC 25 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 25 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

 College Besloten besluitenlijst  De besloten besluitenlijst van 25 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 

COLLEGEVOORSTELLEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

917100 LG Mandatering GGD Hollands 
Noorden taken Wet 
Kinderopvang 

De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden, voor de 
volgende taken te mandateren (met de bevoegdheid tot ondermandaat): 
- besluitvorming tot het registreren en muteren in het Landelijk Register  
  Kinderopvang; 
- besluitvorming tot lichte handhavingstaak Wet Kinderopvang (tot een formele  
  aanwijzing), inclusief besluiten om niet over te gaan tot (verdere) handhaving. 
 
Samenvatting: 
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaven van de kwaliteit 
van de kinderopvang binnen de gemeente en het bijhouden van het Landelijk 
Register Kinderopvang. Het administratieve gedeelte van deze taken is belegd bij 
de medewerker WMO-toezicht. Deze huidige belegging heeft een inefficiënte en 
kwetsbare positie binnen de gemeente. Voorstel is om deze taken te beleggen bij 
de GGD.  
 

900509 NS Wijziging Leidraad invordering 
gemeentelijke belastingen per 1-
1-2021 

Akkoord te gaan met de vaststelling van de Leidraad Invordering gemeentelijke 
belastingen per 1-1-2021. 
 
Samenvatting: 
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De gemeentelijke Leidraad Invordering bevat de beleidsregels betreffende de 
invordering van gemeentebelastingen en wordt normaal gesproken twee keer per 
jaar aangepast, in januari en in juli. 
 

 BN Ontwerp bestemmingplan en 
gedoogbesluit voor Camping De 
Gouwe Stek 

1. Ontwerp bestemmingsplan vaststellen en voor 6 weken ter inzage laten 
leggen voor zienswijzen;  

2. De voorgestelde uitbreiding van de Camping Gouwe Stek, in lijn met het 
raadsbesluit ‘principeverzoek wijziging en uitbreiding camping De Gouwe 
Stek’ d.d. 25 juni 2020 voor eigen rekening en risico van initiatiefnemers te 
gedogen totdat het bestemmingsplan in rechte vaststaat; 

3. Het uiteindelijke risico geduid door de VR NHN na de zienswijzeprocedure 
te adresseren.  

Samenvatting: 

De eigenaren van de Camping De Gouwe Stek willen de camping 
uitbreiden met extra camperplaatsen, uitbreiding campingterrein en andere 
inrichting perceel. Ze hebben daartoe voor de korte termijn een 
gedoogverzoek ingediend en als duurzame oplossing een ontwerp 
ontwikkelplan. Toetsing van dit ontwerp wijst uit dat met inachtneming van 
een klein risico bij een eventuele Koude Bleve, wat op kan treden in geval 
van een lpg explosie bij een voorbijkomend voertuig op de N505, voldaan 
wordt aan de eisen te verbinden aan de bestemmingswijziging. 
Voorgesteld wordt om het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes 
weken ter inzage te leggen voor zienswijzen en deze daarna tezamen met 
de nota beantwoording zienswijzen ter vaststelling aan te bieden aan het 
college en de gemeenteraad. Dan kan ook tevens de daarmee verbonden 
risicovraag worden behandeld. Tegelijkertijd met de ter inzagelegging 
wordt, gelet op bovenstaande en als gevolg van een unanieme 
ondersteuning vanuit de Raad voor het principeverzoek, de gevraagde 
uitbreiding gedoogd. 
 

913318 BN Actualisatie Algemene 
Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren (AVOI) met 
bijbehorende regelingen ten 
opzichte van vorige versie uit 
2014 

1) De raad voor te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 
    Stede Broec 2021 (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de  
    huidige Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Stede Broec 2014 
    (AVOI); 
2) De raad voor te stellen dat artikel 2:11, vierde lid van de Algemene plaatselijke 
    verordening Stede Broec (APV) voortaan wordt verwezen naar de nieuwe AVOI 
    in plaats van de Telecommunicatieverordening. En dat artikel 5:24 vierde lid van 
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    de APV ook naar de AVOI te verwijzen in plaats van alleen naar de  
    Telecommunicatiewet; 
3) De raad voor te stellen de bijbehorende regelingen, het Handboek kabels en 
    leidingen Stede Broed 2021, de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen  
    Stede Broec 2021 en de Nadeelcompensatie regeling kabels en leidingen Stede  
    Broec 2021, vast te stellen, onder voorwaarde dat de AVOI onder punt 1 wordt  
    vastgesteld. 
 
Samenvatting: 
De gemeente beschikt op dit moment over een Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) uit 2014 met bijbehorende regelingen. De 
huidige AVOI is zes jaar oud en tussentijds nooit aangepast of gewijzigd. 
Daarom is een actualisatie naar de huidige eisen, wetgeving en de stand der 
techniek noodzakelijk. 
Met vaststelling van deze vernieuwde AVOI met de bijbehorende regelingen 
hebben we een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders, en een 
verordening die voldoet aan de eisen die de gemeente stelt aan de aanleg, 
instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuren. De 
aanpassingen zijn reeds verwerkt in de AVOI en de bijbehorende regelingen. Dit is 
uitgevoerd in regionaal verband met de 7 Westfriese gemeenten. 
 

916657 NS Kadernota 2022-2025 1. In te stemmen met de Kadernota 2021-2025; 
2. De Kadernota 2021-2025 ter accordering voor te leggen aan de raad. 

 
Samenvatting: 
In de kadernota wordt de lopende begroting bijgesteld en worden de 
uitgangspunten en het nieuw beleid en nieuwe investeringen voor de begroting van 
het volgend jaar vastgesteld. De kadernota wordt vastgesteld door de raad en dient 
als basis voor het opstellen van de Begroting 2022 en de meerjarenraming. 
 

 College Gemeenschappelijke 
Regelingen 

De raad voor te stellen zienswijzen af te geven over de Jaarrekeningen 2020 en 
Begrotingen 2022 van negen Gemeenschappelijke Regelingen waaraan door 
gemeente Stede Broec wordt deelgenomen; 
 
Samenvatting: 
Aan de besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen waarbij onze gemeente 
is aangesloten, is gevraagd om een jaarrekening en begroting samen te stellen. 
Deze GR-en leggen hun jaarrekeningen en begrotingen voor een zienswijze voor 
aan de gemeenteraad. 
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908890 NS Jaarstukken 2020 Stede Broec De raad voor te stellen de Jaarstukken 2020 Stede Broec vast te stellen en het 
positieve resultaat van € 1.606.000 te storten in de algemene reserve. 
 
Samenvatting: 
De accountant heeft de controle nagenoeg afgerond. Van de accountant is een 
concept jaarverslag 2020 ontvangen.  
 

918292 BN Intentieverklaring 
verkeersveiligheid 

1. In te stemmen met het verbeteren van de verkeersveiligheid zoals  
             opgenomen in het strategisch plan verkeersveiligheid 2030  
             Verkeersveiligheid regio West-Friesland. 
2. De portefeuillehouder te mandateren om de intentieverklaring namens de  
             gemeente Stede Broec te ondertekenen.  
 
Samenvatting: 
De  samenwerkende gemeenten in de regio West-Friesland en de provincie Noord-
Holland streven gezamenlijk het doel na om de verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers in de regio West-Friesland te verbeteren en hebben dit verwoord in 
het strategisch plan verkeersveiligheid 2030. 
 

RAADSBRIEVEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

 B&W Schriftelijke toelichting 
investering SED organisatie 

Stukken worden doorgenomen. Eventuele aanpassingen worden afgestemd in 
de AB SED van 25 mei 2021. 

    

 

MEMO 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Vraag/Besluit 

 RW AB VRNHN Stukken worden doorgenomen. 

    

VASTE AGENDAPUNTEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

CORONA 

    

 College AB SED Stukken worden doorgenomen. 
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INFORMATIE UITWISSELING PORTEFEUILLES 

 BN Vooruitblik ALV HVC Voor kennisgeving aangenomen. 

 College ALV VNG Voor kennisgeving aangenomen. 

    

 
 

 
BESLUIT COLLEGE 1 JUNI 2021: gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld 
 

 

 
 
De secretaris,      de burgemeester, 


