
 

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

 

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

Titia Cnossen en Esther Boonstra (plv. gemeentesecretaris) 

  

 

Adviezen 

1.  Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie 

Besloten is: 

1. Twee leden van de adviescommissie bezwaarschriften te herbenoemen voor de periode van 

1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 als lid van de adviescommissie bezwaarschriften 

(en tevens als plv. voorzitter in geval van incidenteel invallen voor een voorzitter). 

2. De herbenoemingen bekend te maken door middel van toezending van brieven (U21.06355 en 

U21.06357). 

2.  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst SOB-Oostland 

Besloten is: 

1. Akkoord te gaan met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 2021 SOB Oostland 

(I21.16363). 

2. De wethouder onderwijs te machtigen voor het ondertekenen van deze overeenkomst. 

3. Conform de overeenkomst jaarlijks €10.000,- bij te dragen aan de 

samenwerkingsovereenkomst ten laste van de budgetten onderwijs (in 2022) en economie 

(in 2023). 

4. De gemeenteraad hierover te informeren doormiddel van brief U21.06860. 

3.  Aanwijzigingsbesluit gemeentesecretaris 

Besloten is de heer M.J.G. (Mickel) Beckers per 1 januari 2022 aan te wijzen als gemeente-

secretaris tot het moment dat de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen 

onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden. 

4.  Realisatie en verhuur parkeerterrein Bedrijvenpark Oudeland 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de realisatie van een parkeerterrein op kavel B6 op bedrijvenpark 

Oudeland conform T21.07336. 

2. In te stemmen met verhuurovereenkomst T20.14234 (en bijhorende bijlagen) ten behoeve van 

de verhuur, beheer en onderhoud van dit terrein aan en door PMBO. 

3. De kabels en leidingenstrook ter plaatse van de Huygenstraat en de Leeuwenhoekstraat 

(conform T21.07334) zo in te richten dat op deze strook niet meer geparkeerd kan worden. 

4. De raad te informeren met brief U21.06625. 

5. De administratieve financiële consequenties te verwerken bij de Zomerrapportage 2022. 

6. Op de inhoud T20.14234, T21.07409, I20.12193 (onderzoek Fakton) en het in de besloten 

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

Gemeentewet. 

7. De geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 1 onder c en artikel 10 lid 2 onder 

b van de Wet openbaarheid van bestuur, omdat bedrijfsgegevens vertrouwelijk aan de 

gemeente zijn meegedeeld en er economische en financiële belangen van de gemeente in het 

geding zijn. De geheimhouding duurt voor twee jaar vanaf de datum van besluitvorming. 
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5.  Voortzetten subsidie groenblauwe schoolpleinen 

Besloten is: 

1. In navolging van de pilot groenblauwe schoolpleinen de subsidie voor basisscholen in 

Lansingerland om hun schoolplein te vergroenblauwen voort te zetten. 

2. Hiervoor minimaal de komende drie jaren € 20.000 per school uit het duurzaamheidsbudget 

beschikbaar te stellen, waarvan € 5.000 voor procesbegeleiding en met een maximum van 

5 scholen per jaar. 

3. Voor het beheer van deze regeling per jaar € 10.000 voor ambtelijke uitvoeringskosten 

beschikbaar te stellen, dit te dekken uit het duurzaamheidsbudget en te verwerken in de 

Zomerrapportage 2022. 

4. De raad hierover te informeren met raadsbrief U21.06274. 

6.  Raadsvragen fractie PvdA over overlegstructuur N209 

Besloten is de raadsvragen van Petra Verhoef ex artikel 37 RvO te beantwoorden met brief 

U21.06874. 

7.  Standplaatsenbeleid gemeente Lansingerland 2022 

Besloten is: 

1. Het Standplaatsenbeleid gemeente Lansingerland 2022 vast te stellen per 1 januari 2022 

(T21.00422). 

2. Het Standplaatsenbeleid 2015 in te trekken per 1 januari 2022. 

3. Gemeenteraad te informeren over het genomen besluit met een brief (U21.07022). 

4. Externe stakeholders te informeren over het genomen besluit met een brief (U21.07007).  

8.  Nota van Uitgangspunten De Wildert 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de ‘Nota van Uitgangspunten’ woningbouwontwikkeling De Wildert in 

Berkel en Rodenrijs (T21.07912). 

2. In te stemmen met verzenden van brief U21.06551. 

3. De Nota van Uitgangspunten ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Esther Boonstra                   drs. Pieter van de Stadt 

plv. gemeentesecretaris      burgemeester 

 


