
 

 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021 

 

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

Ankie van Tatenhove en Wilma Atsma (secretaris)  

 

Adviezen 

1.  Vaststelling wijzigingsplan "Lint-Zuid 2017, Rodenrijseweg 301" 

Besloten is wijzigingsplan “Lint-Zuid 2017, Rodenrijseweg 301”, met identificatiecode: 

NL.IMRO.1621.BP0184W02-VAST, ongewijzigd vast te stellen. 

 

2.  Jaarverslag Welstandscommissie 2020  

Besloten is de gemeenteraad met het jaarverslag van de Welstandscommissie 2020 (I21.14459) en 

de begeleidende brief (U21.05082) te informeren over het welstandstoezicht binnen de gemeente. 

 

3.  Verrekening neveninkomsten 2020 (met geheime bijlagen) 

Besloten is: 

1. Dat geen verrekening hoeft plaats te vinden van (eventuele) neveninkomsten van 

burgemeester en (oud-) wethouders over het verrekenjaar 2020. 

2. Op de bijlagen U21.05250, T21.07135, U21.05251, T21.07137, U21.05252, T21.07139, 

U21.05253, T21.07136, U21.05254, T21.07138, U21.05256 en T21.07134 geheimhouding op te 

leggen conform artikel 55 van de Gemeentewet.  

3. De geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub e van de Wet openbaarheid 

van bestuur omdat de persoonlijke levenssfeer in het geding is. De geheimhouding duurt voor 

onbepaalde tijd. 

 

4.  Kwijtschelding sportaccommodaties Q2 2021 

Besloten is: 

1. Conform de TVS-regeling de vergoedingen voor het gebruik van onze gemeentelijke 

sportaccommodaties door amateursportverenigingen en vergelijkbare gebruikers over de 

periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 kwijt te schelden: 

a. 100% van de vergoeding voor het gebruik van binnensportaccommodaties. 

b. 45% van de vergoeding voor het gebruik van buitensportaccommodaties. 

2. De betreffende gebruikers te informeren over bovenstaande besluiten middels brief 

U21.05361. 

3. De financiële gevolgen van bovenstaande besluit ter grootte van € 187.019,- ten laste te 

brengen van de reserve crisismaatregelen. 

4. De kwijtgescholden huurinkomsten in te dienen bij de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties’ en de tegemoetkoming op het moment dat de hoogte hiervan bekend is 

in de slotwijziging 2021 te verrekenen met de reserve crisismaatregelen of toe te voegen aan 

de algemene middelen. 

 

5.  Onderzoek draagvlak nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ 

Besloten is onderzoek te doen naar draagvlak voor de voortzetting van de Stichting BIZ 

Bedrijvenpark Rodenrijs. 
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8. Eerste recht van koop Noordeindseweg 192 

Besloten is in te stemmen met de overeenkomst voorkeursrecht van koop kavel (met woning) 

Noordeindseweg 192. 

 

9. Zienswijze Begrotingswijziging 2021 GRJR  

Besloten is de raad voor te stellen om de zienswijze op de concept begrotingswijziging 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 2021 vast te stellen en deze naar de 

GRJR te verzenden. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 21 september 2021 

  

 

 

 

drs. Wilma Atsma 

Gemeentesecretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 
 

 


