
 

 Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Kathy Arends, Jan-Willem van den Beukel,  

Ankie van Tatenhove en Lucas Vokurka (secretaris) 

Afwezig:  Simon Fortuyn  

  

Adviezen 

1. Benoeming voorzitter / lid bezwaarschriftencommissie 

Besloten is: 

1. Mevrouw D. Kosman (Diana) woonachtig te Reeuwijk te benoemen als (plaatsvervangend) 

voorzitter en als lid van de adviescommissie voor de bezwaarschriften voor de periode van 

1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025.  

2. De benoeming bekend te maken door middel van toezending van de brief (U21.04083). 

2.  Ontwerpbestemmingsplan "Rottezoom, 2e partiële herziening Kruisweg tussen 30 

en 44" 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en de 

zienswijzentermijn te starten. 

2. In te stemmen met de Nota inspraak en overleg en staat van wijzigingen. 

3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzeprocedure op te starten. 

4. De gemeenteraad met brief U20.04153 te informeren over het ontwerpbestemmingsplan. 

3.  Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

Besloten is het Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen. 

4.  Grondaankoop kavel t.b.v. realisatie calamiteitenweg 

Besloten is in te stemmen met het verwerven van een strook grond, kadastraal bekend als 

gemeente Bleiswijk, sectie B, nummer 1187, groot 35 m², tegen een bedrag van € 1,-. 

5.  Beheersmaatregelen Wmo 

Besloten is: 

1. Bij een Wmo-aanvraag de financiële draagkracht van inwoners mee te nemen in het 

onderzoek naar de situatie van de inwoner in de vorm van een moreel appèl en dit mee te 

nemen in nadere regels voor de consulenten.  

2. Te kiezen voor het volgen van scenario 2 uit raadsbrief U21.03843. 

3. De VNG wel te steunen in hun standpunt om het abonnementstarief in de huidige vorm af te 

schaffen door bijvoorbeeld indien mogelijk resoluties van de VNG hierover te steunen. 

4. De raad te informeren met brief U21.03843 over de oorzaken van de toename in Wmo-

gebruik, de gevolgen hiervan op de begroting, de beheersmogelijkheden en de raadsfracties 

op te roepen om via de eigen partijlijnen de lobby tegen het abonnementstarief te steunen.  

6.  Pilotproject Fonds Duurzaam Funderingsherstel Rottekade 

Besloten is aan de raad voor te stellen (BR2100072) om: 

1. Het pilotproject ‘Fonds Duurzaam Funderingsherstel Rottekade’ in te stellen.  

2. Daarvoor € 161.000 ter beschikking te stellen ten laste van de Algemene Reserve. 

3. Voor het aanvullende risico € 159.000 te reserveren in het Weerstandsvermogen. 
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7.  Motie Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatie- regeling kabels en leidingen  

(M2020-034) 

Besloten is met brief U21.03951 de Raad te informeren over afhandeling Motie 2020-034 

“Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen”. 

8.  Indexatie en bijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 

Besloten is: 

1. De normbedragen voor de vergoeding van voorzieningen uit de Verordening Voorziening 

Huisvesting Onderwijs 2020 (hierna: VVHO) bij te stellen met +6,38 voor de bouwkosten en 

+1,57% voor de eerste inrichting, op basis van artikel 31 en de in bijlage IV deel A opgenomen 

systematiek van prijsbijstelling. 

2. Daarbovenop de normbedragen voor bouwkosten eenmalige te verhogen met 9,6%. 

3. Een nieuwe versie van bijlage IV deel A van de VVHO (T21.05582) met bijgestelde 

normbedragen vast te leggen. 

9.  Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

Besloten is: 

1. Om de openstaande vorderingen van de belastingen die de gemeente Lansingerland zelf heft 

van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en 

daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000,-, vooruitlopend op de 

inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden. 

2. Om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 

belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen die binnen de 

beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen. 

3. Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijt-

schelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor 

bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijks-

belastingen van overeenkomstige toepassing is. 

4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

in werking treedt. 

5. De gemeenteraad te informeren met raadsbrief U21.04377. 

10.  Convenant aansluiting Oostland op WarmtelinQ 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het aangaan van een convenant voor de aansluiting van Oostland op 

WarmtelinQ met Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en Glastuinbouw Nederland. 

2. In te stemmen met het verlenen van een garantiestelling aan de Gasunie voor het aanbrengen 

van een T-stuk met een capaciteit van 100 MW in WarmtelinQ voor de levering van rest-

warmte aan Oostland op basis gelijke verdeling tussen de vijf Oostland gemeenten. 

Lansingerland staat garant voor € 60.000. 

3. Wethouder Van den Beukel te mandateren om namens de gemeente het convenant te 

ondertekenen. 

4. De raad hierover te informeren met de informatienota.  
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11.  Vaststellen ontwerp-Omgevingsvisie 1.0 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 inclusief Leefmilieueffectrapportage 

(T21.05411). 

2. De gemeenteraad met raadsvoorstel (BR2100074) voor te stellen beiden vast te stellen en vrij te 

geven voor zienswijze gedurende een periode van zes weken met bijgevoegde berichten via de 

voorgestelde communicatiekanalen. 

12.  Vaststellen bestemmingsplan 'Woningbouwlocatie Treurniet' 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en staat van wijzigingen’. 

2. Het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 31 augustus 2021 

 

 

 

 

drs. Wilma Atsma                  drs. Pieter van de Stadt 

Gemeentesecretaris       Burgemeester 

 


