
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021 

 

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

Titia Cnossen en Wilma Atsma (secretaris) 

 

Adviezen 

3a. Mandaatbesluit SOK Lage Bergse Bos 

Besloten is: 

1. Akkoord te gaan met de SOK Lage Bergse Bos gepaard gaande met een eigen bijdragen van 

€ 1.450.000 uit eigen middelen. 

2. Akkoord te gaan met het Addendum Samenwerkingsovereenkomst Lage Bergse Bos welke 

voorziet in de toetreding van de gemeente Zuidplas in de Samenwerkingsovereenkomst 

3. Wethouder Jan-Willem van den Beukel te machtigen namens de burgemeester deze 

overeenkomst te ondertekenen.  

 

4a. Bevolkingsprognose Lansingerland 2021-2035 

Besloten is kennis te nemen van de bevolkingsprognose 2021-2035 en deze via @Work breed 

beschikbaar te stellen aan de organisatie. 

 

4b. Verlenging overeenkomst Sportfondsen t.b.v. maatschappelijke accommodaties 

Besloten is de overeenkomst met Sportfondsen Lansingerland B.V. voor het beheer en de 

exploitatie van de maatschappelijke accommodaties met één jaar te verlengen. 

 

4c. Voorafsche Polder overdracht gronden 

Besloten is in te stemmen met de verkoop voor € 1 kosten koper van twee percelen in de 

Voorafsche Polder aan het Hoogheemraadschap Delfland, te weten: 

1. Een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nummer 

6706, groot 3.070 m². 

2. Een tweede perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, 

nummer 3375, groot 13.810 m², samen groot 16.880 m².   

 

4d. Prestatieafspraken 2022-2023 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het convenant “Prestatieafspraken 2022-2023 gemeente Lansingerland, 

Huurdersvereniging Lansingerland en Corporaties 3B-Wonen, Havensteder (en Wooninvest)”, 

T21.09272, en mandaat te verlenen aan wethouder Kathy Arends om namens het college van 

B&W deze te ondertekenen.  

2. In te stemmen met het convenant “Prestatieafspraken 2022-2023 gemeente Lansingerland en 

corporatie Woonzorg Nederland, T21.09274 en mandaat te verlenen aan wethouder Kathy 

Arends om namens het college van B&W deze te ondertekenen.  

3. Mandaat te verlenen aan wethouder Kathy Arends om eventuele kleine tekstuele wijzigingen 

en verandering aan de lay-out in beide convenanten op te nemen, mits deze geen 

veranderingen aanbrengen in de inhoud waarop dit besluit is gebaseerd. 

4. De raad schriftelijk te informeren, U21.06798. 
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5a. Stand van zaken onderzoek naar Flexwonen 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van de positieve bevindingen van het onderzoek naar het realiseren van 

Flexwonen in de gemeente Lansingerland. 

2. Instemmen met de vervolgactie te komen tot één/meerdere locatiekeuze(s) na afweging van 

gemeentelijke kosten en stedenbouwkundige eisen. Hiervoor € 95.000 beschikbaar te stellen 

voor locatieonderzoek en marktverkenning; 

3. De raad middels raadsbrief U21.06561 te informeren over deze positieve bevindingen en de 

vervolgacties. 

 

5b. Raadsvragen fracties WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, GroenLinks en PvdA inzake het 

zo spoedig mogelijk realiseren van Flexwoningen 

Besloten is de raadsvragen van Wij Lansingerland, Leefbaar 3B, GroenLinks en PvdA ex artikel 37 

RvO te beantwoorden met brief U21.06420. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Esther Boonstra                   drs. Pieter van de Stadt 

plv. gemeentesecretaris      burgemeester 

 


