
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2021 

 

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

Titia Cnossen en Wilma Atsma (secretaris) 

 

Adviezen 

1.  Wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten (SVn) 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de gewijzigde Deelnemersovereenkomst 2022 van Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (T21.05445). 

2. Door ondertekening van machtigingsformulier T21.05548 wethouder Van den Beukel te 

mandateren de Deelnemersovereenkomst 2022 namens het college te ondertekenen. 

3. Geen op de overeenkomst aanvullende afspraken te maken met SVn en ondertekening van de 

annexen daarom op dit moment achterwege te laten. 

2.  Ontwerplocatieplan ondergrondse glascontainers 2021 

Besloten is: 

1. Het ontwerp-locatieplan ondergrondse glascontainers 2021 vast te stellen. 

2. Om de verdere besluitvormingsprocedure voor dit locatieplan via een Openbare Uniforme 

Voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te doorlopen en 

conform deze procedure het ontwerp-locatieplan ter inzage te leggen.  

3.  Aanvragen uitvoeringsbudget sportakkoord 2022 

Besloten is: 

1. Uitvoeringsbudget sportakkoord 2022 aan te vragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en hiervoor de intentieverklaring (T21.08140) te ondertekenen. 

2. De portefeuillehouder Sport te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen namens de 

gemeente (T21.08235). 

4. Anterieure overeenkomst OCW, Wilderszijde 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het sluiten van een Anterieure overeenkomst inclusief bijlagen voor 

Wilderszijde met OCW (T21.00017). 

2. Wethouder Jan-Willem van den Beukel middels de eenmalige machtiging T21.08316, te 

machtigen om de Anterieure overeenkomst te ondertekenen. 

3. Wethouder Jan-Willem van den Beukel te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te 

brengen in de Anterieure overeenkomst en Bijlagen. 

4. Op de inhoud van bijlage 1 (T21.00017) en bijlage 14 (T21.07697) en bijlage 15 (T21.07698) 

en bijlage 3 (T21.08551) geheimhouding op te leggen conform artikel 55 lid 1 van de 

Gemeentewet. De geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de 

Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), omdat openbaarmaking de economische en 

financiële belangen van de gemeente kan schaden. 
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5.  Voortgang participatieproces Luchthavenbesluit RTHA 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van het participatieproces Luchthavenbesluit (LHB) RTHA 

door middel van het informatiepakket van de projectorganisatie Wesselink van Zijst/Viridis 

(T21.08355).  

2. Kennis te nemen van het ambtelijke voortgangsbericht over het participatieproces LHB RTHA 

(T21.08360). 

3. Kennis te nemen van de brief die de bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland, 

Rotterdam en Schiedam op 6 oktober 2021 hebben gestuurd naar de projectorganisatie 

Wesselink van Zijst/Viridis over hun uitgangspunten en opvattingen m.b.t. het participatie-

proces (T21.08356) 

4. Kennis te nemen van de brief van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) d.d. 1 oktober 2021, 

waarin de BRR haar zorgen deelt met de projectorganisatie Wesselink van Zijst/Viridis met 

betrekking tot de planning van het participatieproces Luchthavenproces RTHA (T21.08357). 

5. De terugkoppeling vanuit de BRR met betrekking tot de reactie van Wesselink van Zijst/Viridis 

op de BRR-brief van 1 oktober af te wachten en de deelname aan het participatieproces 

verder te contineren. 

6.  Pre-advies subsidies 2022 

Besloten is in te stemmen met de préadviezen over de subsidieaanvragen 2022: T21.06218, 

T21.06219, T21.06226, T21.06230, T21.06233 en T21.06232. 

7.  Raadsvragen fractie Leefbaar 3B over elektrische deelscooters 

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

U21.06241. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 9 november 2021 

 

 

 

 

Wilma Atsma                   drs. Pieter van de Stadt 

Gemeentesecretaris       Burgemeester 

 


