
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021 

 

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

Ankie van Tatenhove en Wilma Atsma (gemeentesecretaris)  

  

Adviezen 

1.  Reglement gebruik digitale middelen 2021 

Besloten is het Reglement gebruik digitale middelen 2021 vast te stellen en op te nemen in het 

Personeelshandboek gemeente Lansingerland onder gelijktijdige intrekking van het Reglement 

gebruik digitale middelen 2020. 

 

2.  Uitnodiging gesprek gedeputeerde Zevenbergen 

Besloten is gedeputeerde Zevenbergen met brief U21.05011 uit te nodigen voor een gesprek over 

de opgaven rond de N209. 

 

3.  Vaststelling BP Oudeland 2020 - Wonen 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Oudeland 

2020 – Wonen”. 

2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen” gewijzigd 

vast te stellen ten opzichte van het ontwerp (overeenkomstig de Nota zienswijzen en staat 

van wijzigingen bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen”). 

3. De gemeenteraad voor te stellen de 2e herziening van het exploitatieplan Oudeland 

deelgebied B, Berkel en Rodenrijs identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0204EP01B-VAST vast te 

stellen. 

 

4.  Raadsvragen fractie LB3B over de voortgang van "De Snip" in Bleiswijk 

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

met brief U21.05199. 

 

5.  Resultaten enquête impact corona op sport 

Besloten is de bijgevoegde raadsbrief U21.05124 met de resultaten van de enquête naar de 

impact van corona op sport te versturen. 

 

6.  Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-

Holland. 

2. Op het Ontwerp te reageren door middel van de concept zienswijze. 

3. De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen door middel van de brief. 
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7.  Vaststelling subsidies 2020 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de voorstellen voor vaststelling van de subsidie 2020, conform de 

overzichtstabellen. 

2. Een deel van het voorlopig verleende subsidiebedrag 2020 (€ 83.845,-) terug te vorderen. 

3. Welzijn Lansingerland te compenseren voor de huur van de dagbestedingslocaties die zijn 

gesloten door corona in 2020. Deze compensatie ad. €100.481,- ten laste te brengen van de 

reserve crisismaatregelen en dit te verwerken in de slotwijziging 2022. 

4. De definitieve beschikking tot vaststelling subsidie 2020 na besluitvorming door het college 

aan de organisaties te versturen. 

5. De Commissie Samenleving en Adviesraad Sociaal Domein met brieven U21.05226 en 

U21.05227 te informeren over de vaststellingen 2020. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 14 september 2021 

 

 

 

 

drs. Wilma Atsma        drs. Pieter van de Stadt 

Gemeentesecretaris        Burgemeester 

 


