
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021 

 

Aanwezig: Simon Fortuyn (voorzitter), Kathy Arends, Jan-Willem van den Beukel, Titia Cnossen en 

Esther Boonstra (plv. secretaris) 

Afwezig: Pieter van de Stadt 

 

Adviezen 

1.  Huisvesting IKC Cadans 2022 

Besloten is: 

1. IKC Cadans vanaf augustus 2022 te huisvesten in het gebouw van De Parel. 

2. € 25.000,- beschikbaar te stellen om de scholen tegemoet te komen in de verbouwing.  

 

2.  Programma Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2022 

Besloten is: 

1. Het Programma en Overzicht Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2022 (T21.00996) vast te 

stellen. 

2. De toegekende tijdelijke huisvesting te plaatsen op de in het Programma en Overzicht 

Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2022 (T21.00996) opgenomen locaties. 

3. Alle schoolbesturen van het primair onderwijs te informeren over de besluitvorming met de 

integrale brief Programma en Overzicht en Bekostigingsplafond 2022 (U21.06512). 

4. De raad te informeren over het Programma en Overzicht 2022, het Bekostigingsplafond 2022 

en de huisvesting van de IKC Cadans en Treehouse Montessori middels brief U21.06513. 

 

3.  Bekostigingsplafond onderwijshuisvesting Primair Onderwijs 2022 

Besloten is voor het jaar 2022 een bekostigingsplafond voorzieningen onderwijshuisvesting van 

€ 1.400.000,- vast te stellen voor de scholen in het primair onderwijs. 

 

4.  Toekenning Subsidies Sociaal Domein en Cultuur 

Besloten is: 

1. Subsidies toe te kennen aan sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties voor het jaar 

2022 volgens de toekenningsoverzichten (T21.06218, T21.06219, T21.06226, T21.06230, 

T21.06233 en T21.06232). 

2. De organisaties uiterlijk 31 december 2021 op de hoogte brengen van het besluit middels de 

beschikkingen. 

 

5.  Raadsnotitie Betaalbaarheidsinstrumenten 

Besloten is de notitie Betaalbaarheidsinstrumenten ‘Wat betaalbaar is moet betaalbaar blijven’ 

T21.09421 met toelichtende raadsinformatiebrief U21.07006 vast te stellen en te laten publiceren 

op het RIS. 

 

6.  Tariefverhoging Wmo hulpmiddelen 2022 

Besloten is de gevraagde tariefverhoging van de aanbieder van Wmo-hulpmiddelen toe te kennen.  
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7.  Coronasteun lidmaatschapskosten winkeliersverenigingen en branchevereniging 

horeca 2022 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het vergoeden van de lidmaatschapskosten voor 2022, zoals beschreven in 

het herstelplan ‘Samen de schouders eronder zetten’, actie 1 ‘Lidmaatschapskosten 

winkeliersverenigingen en branchevereniging horeca betalen voor 2021 en 2022’.  

2. Het hiervoor benodigde bedrag van € 225.000 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde 

gelden voor het corona herstelplan. 

 

8.  Principebesluit bestemmingsplan De Snip 

Besloten is: 

1. Medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening ten behoeve van Dorpsstraat 5-

7 te Bleiswijk (De Snip). 

2. In te stemmen met het concept bouwplan zoals weergegeven in de Presentatie aan de 

bewoners (I21.20394) en de brief aan de gemeenteraad (U21.05199) als basis voor de te 

volgen bestemmingsplanprocedure. 

3. De gemeenteraad met een brief in kennis te stellen van uw principebesluit (U21.06901). 

 

9.  Masterplan woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het masterplan ‘Woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg’. 

2. Het masterplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3. De gemeenteraad voor te stellen het voorbereidingskrediet op te hogen met € 1,3 miljoen en 

dit te verwerken in de Zomerrapportage. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 21 december 2021 

 

 

 

 

Esther Boonstra                   drs. Pieter van de Stadt 

plv. gemeentesecretaris      burgemeester 
 

 


