
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021  

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Jan-Willem van den Beukel,  

Ankie van Tatenhove en Wilma Atsma (secretaris)  

Afwezig:  Kathy Arends 

 

 

Adviezen 

1.  Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Lansingerland 

2021 

Besloten is het geactualiseerde aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente 

Lansingerland 2021 vast te stellen.  

 

2.  Aanwijzingsbesluit interim gemeentesecretaris 

Besloten is mevrouw W.A. (Wilma) Atsma per 31 augustus 2021 aan te wijzen als interim 

gemeentesecretaris tot het moment dat de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris 

geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden. 

 

3.  Raadsvragen fractie Leefbaar 3B inzake Accommodatieplan Sport 

Besloten is de raadsvragen van de heer Hoppenbrouwer ex artikel 37 RvO te beantwoorden met 

brief U21.05094. 

 

4.  Convenant Aanpak Problematische groepen en groepsgedrag 

Besloten is het Convenant Aanpak Problematische groepen en groepsgedrag (T20.12004) vast te 

stellen en te burgemeester te machtigen tot het onderteken hiervan.  

 

5.  Archiveren van sociale media en tekstberichten 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de archivering van sociale media. 

2. Overzicht van sleutelfiguren voor archivering tekstberichten van de gemeente Lansingerland 

vast te stellen. 

3. De bestaande website-archivering met de archivering van sociale media van gemeente en 

functionarissen uit te breiden.  

 

6.  Vaststellen toetsingskader Eneco middelen 

Besloten is het toetsingskader Enecomiddelen vast te stellen. 
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7.  Ontwikkelperspectief Bleizo-West 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ (T21.06706) als richting-

gevend kader voor de ontwikkeling van de locatie Bleizo-West naar een gemengd woon-

werkgebied met bandbreedtes van 4.000 tot 6.000 woningen en 100.000 tot 150.000 m² aan 

bedrijven en voorzieningen. 

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

3. Op bijlage 3 (T21.06709) en het in de besloten vergadering hierover behandelde geheim-

houding op te leggen conform artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet. Deze geheimhouding 

eveneens op te leggen aan de gemeenteraad conform artikel 25 lid 2 en aan de commissie 

conform artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet. 

4. De geheimhouding op genoemde bijlage op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 onder b van 

de Wet openbaarheid van bestuur omdat economische en financiële belangen in het geding 

zijn. De geheimhouding duurt tot het moment dat de opdracht tot realisatie van de 

gebiedsontwikkeling is gegund. 

5. De gemeenteraad met brief U21.04917 te informeren en voor te stellen de geheimhouding te 

bekrachtigen in de eerstvolgende vergadering conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.  

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 7 september 2021 

 

 

 

 

drs. Wilma Atsma       drs. Pieter van de Stadt 

Gemeentesecretaris       Burgemeester 

 


