
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022 

 

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

Titia Cnossen en Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

  

 

Adviezen 

3a. Corona meerkosten WMO 2021 

Besloten is: 

1. De regeling compensatie corona meerkosten voor Wmo-aanbieders (BW2000109) met 

betrekking tot maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 

te continueren voor heel 2021. 
2. De hogere lasten uit deze regeling te dekken uit de vergoeding van het Rijk bij december-

circulaire 2021. 
3. In te stemmen met de uitwerking van de regeling compensatie corona meerkosten 2021 

(T21.09700). 

4. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomsten te mandateren aan de teammanager 

van team Maatschappelijke Opgaven via het besluit tot eenmalige machtiging (T21.10248). 

 

3b. Zienswijze Kadernota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het aanpassen 

van de financieringssystematiek plus wijzigen Gemeenschappelijke regeling 

Besloten is: 

1. De raad voor te stellen om de zienswijze op de Kadernota 2023 en de wijziging in de 

financieringssystematiek van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen en 

naar de VRR te zenden. 

2. De raad voor te stellen om ons college toestemming te geven voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling VRR. 

 

3c. Raadsvragen fractie GroenLinks over depressiepreventie jongeren 

Besloten is de raadsvragen van mevrouw Gabin van GroenLinks ex artikel 37 RvO te beantwoorden 

met brief U21.07528. 

 

3d. Zienswijze oprichten van en deelname aan de Stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio's door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

Besloten is: 

1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van het bij dit besluit gevoegde ontwerpbesluit 

van het Algemeen Bestuur VRR tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s. 

2. De raad voor te stellen om geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen de oprichting en 

deelname aan de Stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s door de Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond (VRR), en dit middels briefnr. U22.00031 aan de VRR kenbaar te maken. 
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4a. Vaststellen locatieonderzoek woonwagenlocatie Bergschenhoek 

Besloten is: 

1. Maximaal één woonwagenlocatie in de dorpskern Bergschenhoek te realiseren. 

2. De huidige woonwagenlocatie aan de Bosland ‘woonwagenlocatie Bergschenhoek’ als 

definitieve locatie aan te wijzen voor de woonwagenbewoners. 

3. Het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan ‘2e partiële herziening bestemmingsplan 

Oosteindsepolder en Warmoeziersweg’ uit te werken naar een inrichtingsplan opdat een 

woonwagenlocatie ontstaat conform wet en regelgeving. 

4. De standplaatsen op de locatie Bergschenhoek uit te breiden, van zes woonwagens naar acht 

tot negen woonwagens, conform de door de raad vastgestelde woonvisie Lansingerland  

(2021-2025). 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 25 januari 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


