
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021 

 

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

Titia Cnossen en Wilma Atsma (secretaris) 

 

Adviezen 

1.  Beleidsregels Wet inburgering 2022 

Besloten is: 

1. De Beleidsregels Wet inburgering gemeente Lansingerland 2022 (T21.08254) vast te stellen. 

2. Een brief (U21.07126) aan de Adviesraad Sociaal Domein te versturen in reactie op hun advies 

(I21.21305). 

 

2.  Incidentele subsidie Volley2B 

Besloten is met beschikking U21.06399 een incidentele subsidie van € 25.000 te verlenen aan 

Volley2B voor de realisatie van een paviljoen op de beachvolleyballocatie in Bergschenhoek. 

 

3.  Tweede tussenevaluatie Gemeenschappelijke Regeling MRDH 

Besloten is bij te dragen aan de gevraagde evaluatie van de GR MRDH met brief U21.07010.  

 

4.  Verbreden doelgroep voor- en vroegschoolse educatie 

Besloten is de doelgroepdefinitie van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te verbreden. 

 

5.  Overeenkomst vestiging recht van opstal geluidwerende voorziening firma  
Van der Spek 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het sluiten van een overeenkomst vestiging recht van opstal 

geluidwerende voorziening firma Van der Spek (T21.04326). 

2. Wethouder Jan-Willem van den Beukel te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te 

brengen in de overeenkomst vestiging recht van opstal geluidwerende voorziening firma Van 

der Spek (T21.04326). 

3. Wethouder Jan-Willem van den Beukel middels de eenmalige machtiging T21.09573, te 

machtigen om de overeenkomst vestiging recht van opstal geluidwerende voorziening firma 

Van der Spek (T21.04326) te ondertekenen. 

 

6.  Besteding NPO-budget 

Besloten is: 

1. Het door het Rijk ontvangen NPO-budget om onderwijsachterstanden tegen te gaan (NPO: 

Nationaal programma onderwijs) te besteden aan het verhogen van het sociaal emotioneel 

welbevinden van kinderen, o.a. met sport, bewegen en cultuur. 

2. Met het NPO-budget extra in te zetten op een kwetsbare doelgroep in Lansingerland: 

nieuwkomers. 

3. Het NPO-budget voornamelijk te besteden aan de uitbreiding van de bestaande inzet in 

Lansingerland die bijdraagt aan het verminderen van onderwijsachterstanden. 

4. De gemeenteraad hierover te informeren met brief U21.07188. 

5. De schoolbesturen hierover te informeren met brief U21.07189. 
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6.  Straatnaamgeving project Noorderstaete nabij Noordersingel 60a 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie Naamgeving van 7 december 2021 

(T21.09685).  

2. Met inachtneming van dit advies van de Commissie Naamgeving te besluiten de straat in het 

project Noorderstaete ter hoogte van Noordersingel 60a zoals aangegeven op de tekening 

T21.09844, de naam Eekhoornhof te geven. 

3. De overige twee woningen met toegang via de Noordersingel door te nummeren.  

 

7.  Raadsvragen fractie VVD over beheersing kosten Wmo-voorziening hulp in de 
huishouding 

Besloten is de raadsvragen van Erik Kampinga en Marloes Draak, VVD, ex artikel 37 RvO te 

beantwoorden met brief U21.07177. 

 

8.  Voorkeursrecht percelen Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen. 

2. De gemeenteraad voor te stellen een aanwijzing in de zin van artikel 5 Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) te vestigen op de percelen kadastraal bekend Bleiswijk sectie C nummers 

2809 (groot 6.742 m²) en 5931 (groot 20.596 m². 

 

9.  Samenwerkingsovereenkomst BBGZ, Wilderszijde 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het sluiten van een Samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen voor 

Wilderszijde met BBGZ (T20.13167). 

2. Wethouder Jan-Willem van den Beukel te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te 

brengen in de Samenwerkingsovereenkomst en Bijlagen. 

3. Wethouder Jan-Willem van den Beukel middels de eenmalige machtiging T21.09353, te 

machtigen om de Samenwerkingsovereenkomst (T20.13167) te ondertekenen. 

4. Wethouder Jan-Willem van den Beukel middels de eenmalige machtiging T21.09575, te 

machtigen om de Koopovereenkomst voor de Gronden Tel (T21.09248) te ondertekenen. 

5. Op de inhoud van bijlagen 1 (T20.13167) inclusief bijlagen, en bijlage 4 (T21.09166) 

geheimhouding op te leggen conform artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet. 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 bepalingen uit de SOK en hieruit 

voorvloeiende overeenkomsten zijn vervuld. 

 

10.  Raadsvragen fractie WIJ Lansingerland over N209 en woningbouw Merenweg 

Besloten is de raadsvragen van fractie WIJ Lansingerland ex artikel 37 RvO te beantwoorden met 

brief U21.07282. 
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11.  Vaststellen Omgevingsvisie 1.0 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de Omgevingsvisie 1.0 inclusief Leefmilieueffectrapportage (T21.xxx) 

(aanpassingen Omgevingsvisie 1.0, conform voorstel in nota van antwoord, volgen na 

besluitvorming collegevergadering 21-12). 

2. In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties die zijn ingediend naar aanleiding 

van de ontwerp-Omgevingsvisie 1.0, zoals zijn vastgelegd in de inspraaknota ‘Omgevingsvisie 1.0. 

(T21.09715) 

3. De gemeenteraad met raadsvoorstel (BR2100128) voor te stellen beiden definitief vast te stellen 

met de berichten via de voorgestelde communicatiekanalen.  

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 11 januari 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers        drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris      burgemeester 

 


