
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 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.  Impulsregeling en Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie 

Besloten is: 

1. Deel te nemen aan de regionale Samenwerkingsagenda Klimaatadaptatie. 

2. Te kiezen voor de landelijke verdeelsleutel gebaseerd op 50% inwoners – 50% oppervlak. 

3. Wethouder van den Beukel te mandateren namens de gemeente de verklaring behorende bij 

de DPRA Impulsregeling te ondertekenen Samenvatting. 

2.  Wijziging bestuur en akte PMBO 

Besloten is in te stemmen met de wijzigingen in het bestuur en statuten van PMBO conform aktes 

T21.07854 en T21.07855 en bijhorende wijziging van de statuten (T21.07909). 

3.  Bebouwde komgrenzen Wilderszijde (Wegenverkeerswet 1994) 

Besloten is met het raadsvoorstel de raad voor te stellen de bebouwde komgrenzen in het kader 

van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van de woonwijk Wilderszijde vast te stellen, 

waarbij Wilderszijde, m.i.v. het Wilsonerf binnen de bebouwde kom komt te liggen en de 

Schiebroekseweg buiten de bebouwde kom blijft liggen. 

4.  Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein 

Besloten is de drie nieuwe leden voor een periode van vier jaar en een lid voor de periode van 

twee jaar van de Adviesraad Sociaal Domein, te benoemen met ingang van 1 januari 2022. 

5.  Doelgroepenverordening woningbouw Lansingerland 2021 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de Doelgroepenverordening woningbouw 

Lansingerland 2021 (T21.08330) vast te stellen met als ingangsdatum 29 december 2021.  

6.  Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opgaven 2022-2026 

Besloten is: 

1. De Gemeenteraad het Regionale Beleidsplan Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke 

Opvang (MO) 2022 t/m 2026 voor te leggen ter vaststelling (T21.08635). 

2. De reactie aan de Adviesraad sociaal domein (ASD) Lansingerland te verzenden (U21.06539). 
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7.  Vaststellen legesverordening en belastingverordeningen met bijbehorende tarieven 

2022 

Besloten is de raad door middel van Raadsvoorstel BR2100106 voor te stellen: 

1. De legesverordening en belastingverordeningen (inclusief tarieven) 2022 vast te stellen: 

1.1. Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Lansingerland 2022 

(T21.08138); 

1.2. Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2022 

(T21.08809); 

1.3. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 (T21.08810); 

1.4. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 (T21.08811); 

1.5. Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2022 (T21.08812); 

1.6. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 (T21.08813). 

2. De volgende tarieven vast te stellen: 

2.1. Tarieven 2022 behorende bij verordening op de heffing en invordering van leges 

gemeente Lansingerland 2022 (T21.08150) 

2.2. Tarieven 2022 behorende bij verordening op de heffing en invordering van marktgelden 

2014 (T21.08835); 

2.3. Tarieven 2022 behorende bij verordening op de heffing en invordering 

precariobelastingen 2012 (T21.08834); 

2.4. Tarieven 2022 behorende bij verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland(T21.08495); 

2.5. Tarieven 2022 behorende bij verordening op de heffing en invordering van 

Gemeentelijke grafrechten 2021 Lansingerland (T21.08476). 

3. De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, 

kabels, draden of leidingen 2016 (T15.16223)’ wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 

2022, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 

die datum hebben voorgedaan. 
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8.  Plan van aanpak omgevingsplan 2022-2029 en delegatie 

Besloten is de gemeenteraad raadsvoorstel (BR2100084) voor te stellen: 

1. Het omgevingsplan in de transitiefase 2022-2029 op te bouwen volgens het plan van aanpak 

omgevingsplan 2022-2029 (T21.06290). 

2. De bevoegdheid om (delen van) het omgevingsplan vast te stellen op grond van artikel 2.8 en 

artikel 4.14 van de Omgevingswet te delegeren aan het college van burgemeester en 

wethouders voor de volgende gevallen:  

a. conform wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen in bestemmingsplannen;  

b. het inpassen van in afwijking van het omgevingsplan verleende omgevingsvergunningen 

(niet-tijdelijk); 

c. de bouw van maximaal 40 woningen; 

d. als gevolg van instructieregels van het Rijk of de provincie; 

e. juridisch-technische wijzigingen, redactionele aanpassingen en correcties; 

f. het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een locatie. 

3. Het onder 2. bedoelde besluit in werking te laten treden op de datum van inwerkingtreding 

van de Omgevingswet. 

9.  Aanwijzen gevallen bindend adviesrecht Omgevingsrecht 

Besloten is de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel (BR2100085) voor te stellen: 

1. In de volgende gevallen gebruik te maken van het bindend adviesrecht bij het afwijken van 

het omgevingsplan door middel van een omgevingsvergunning (= de buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit): 

a) het bouwen van meer dan 40 woningen, tenzij deze op grond van een wijzigings-

bevoegdheid of uitwerkingsverplichting in een bestemmingsplan gebouwd kunnen 

worden; 

b) het bouwen van hoofdgebouwen binnen de linten; 

c) het bouwen van antennemasten met een hoogte van meer dan 40 meter; 

d) het bouwen van een bedrijf - glastuinbouw uitgezonderd – met een oppervlak van meer 

dan 1000 m2  gesitueerd buiten een bedrijventerrein; 

e) het bouwen c.q. oprichten van een windturbine;  

f) de aanleg van een grondgebonden zonnepark;   

g) het bouwen c.q. oprichten van huisvesting voor arbeidsmigranten, met uitzondering van 

die gevallen waarbij ons college voornemens is de vergunning te weigeren. 

2. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. 

10.  Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040 

Besloten is de Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040 T21.07000 ter besluitvorming voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 
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11.  Openen gebiedsexploitatie Wilderszijde 

Besloten is: 

1. De Raad voor te stellen om de gebiedsexploitatie Wilderszijde (grondexploitatie en AOK) per 

1 januari 2021 administratief te openen. 

2. De Raad voor te stellen de vrijval van de huidige voorziening voor het reeds in exploitatie 

genomen deel van Wilderszijde ad € 1.622.780 toe te voegen aan de Algemene reserve. 

3. De Raad voor te stellen de lasten ad € 4.924.494 voortkomende uit de administratieve 

splitsing van de gebiedsexploitatie Wilderszijde voor het onderdeel AOK te dekken uit de 

Algemene Reserve. 

4. De Raad voor te stellen om de baten en lasten van de gebiedsexploitatie Wilderszijde voor de 

gehele (resterende) looptijd van het project te autoriseren, waaronder de aankoop van de 

benodigde gronden en het vestigen van opstalrechten en daarmee het vaststellen van het 

financiële kader voor de grondexploitatie. 

5. De Raad voor te stellen de financiële gevolgen van de vastgestelde gebiedsexploitatie te 

verwerken in de begroting 2022 en de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022. 

6. De Raad voor te stellen het gereserveerde weerstandsvermogen ad € 26 miljoen ter dekking 

van de risico’s te handhaven in het gemeentelijke Weerstandsvermogen. 

7. Wethouder Van den Beukel te mandateren voor het aanbrengen van technische wijzigingen in 

de stukken. 

8. Op de bijlagen T21.06810, T21.08621, T21.08622, T21.08624, T21.08623, T21.08625, 

T21.08626, T21.08627, T21.08628 T21.08709 bij dit B&W-advies en het in de besloten 

vergadering hierover behandelde geheimhouding op te leggen conform artikel 55 lid 1 van de 

Gemeentewet.  

9. Op de onder punt 8 genoemde bijlagen bij dit B&W-advies eveneens geheimhouding op te 

leggen aan de Commissie Ruimte conform artikel 86 lid 2 en aan de gemeenteraad conform 

artikel 25 lid 2 Gemeentewet. 

10. 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. De geheimhouding duurt tot alle 

werkzaamheden voor het project Wilderszijde zijn afgerond. 

11. Bij brief U21.06503 de raad te informeren en voor te stellen de geheimhouding in de 

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

12.  Vaststelling bestemmingsplan "Wilderszijde" 

Besloten is: 

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

Wilderszijde en aan de gemeenteraad voor te leggen. 

2. In te stemmen met de Oplegnotitie bij het MER Wilderszijde en aan de gemeenteraad voor te 

leggen. 

3. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Wilderszijde” en het 

Milieueffectrapport overeenkomstig de Nota zienswijzen en staat van wijzigingen 

bestemmingsplan en MER Wilderszijde gewijzigd vast te stellen. 

4. De gemeenteraad voor te stellen de Beleidsregels voor parkeren, duurzaamheid en 

natuurinclusief bouwen ongewijzigd vast te stellen. 

5. De gemeenteraad voor te stellen het Landschaps- en stedenbouwkundig plan, 

Beeldkwaliteitplan ongewijzigd vast te stellen. 

6. Wethouder Van den Beukel te mandateren voor het aanbrengen van technische wijzigingen in 

de stukken. 
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13.  Horti Science visie en Uitvoeringsagenda 

Besloten is: 

1. De Horti Science visie vast te stellen. 

2. De Horti Science uitvoeringsagenda vast te stellen. 

3. Beide documenten als aparte beslispunten via raadsvoorstel (BR2100116) ter vaststelling aan 

te bieden aan de gemeenteraad 

14.  1e begrotingswijziging 2022  

Besloten is: 

1. De voorgestelde intensiveringen van structureel € 1.797.000 vanaf 2022 vast te stellen en 

hiervoor de effecten van de Septembercirculaire 2021 als eerste dekkingsmiddel in te zetten. 

2. De bijstelling van loonindexatie als gevolg van de nieuwe CAO voor 2022 en verder, en de 

voorgestelde intensiveringen in deze eerste begrotingswijziging te verwerken. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 23 november 2021 

 

 

 

 

Wilma Atsma                   drs. Pieter van de Stadt 

secretaris        burgemeester 

 


