
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022 

 

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

Titia Cnossen en Mickel Beckers (gemeentesecretaris)  

 

  

Besluiten 

1.  Samenwerkingsovereenkomst Fonds Duurzaam Funderingsherstel 

Besloten is: 

1. Akkoord te gaan met de Samenwerkingsovereenkomst Fonds Duurzaam Funderingsherstel 

T21.09773. 

2. Door ondertekening van machtigingsformulier T21.09775 wethouder Van den Beukel te 

mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen. 

3. De gemeenteraad met brief U21.07146 te informeren over beslispunt 1. 

 

2.  Ondertekening convenant wonen en zorg 

Besloten is: 

1. Het convenant Wonen en Zorg I22.00773, te ondertekenen. 

2. Wethouder Titia Cnossen middels de eenmalige machtiging T22.00283, te machtigen om het 

convenant te ondertekenen. 

 

a.  Definitief locatieplan glascontainers 

Besloten is: 

1. Het definitieve locatieplan ondergrondse glascontainers 2021 vast te stellen en te publiceren 

middels een aanwijzingsbesluit. 

2. Kennisgeving/mededeling te doen van het feit dat geen zienswijzen zijn ingediend (artikel 

3:18 lid 4 Awb). 

 

b.  Raadsvragen fractie WIJ Lansingerland over verkeersoverlast Groeneweg 

Besloten is de raadsvragen van de heren Jumelet en Alsemgeest, ex artikel 37 RvO, te 

beantwoorden met brief U21.07531. 

 

c.  Ondertekening Ondersteuningsplan 2022-2026 van Koers VO 

Besloten is: 

1. Het Ondersteuningsplan 2022-2026 (I22.00038) van Koers VO te ondertekenen. 

2. De wethouder onderwijs te mandateren voor de ondertekening van het Ondersteuningsplan.  
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d.  Samenwerkingsovereenkomsten Metropolitane Fietsroutes 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute Zoetermeer – 

Rotterdam (T21.09371). 

2. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute Delft – 

Rotterdam Alexander (T21.10322). 

3. Wethouder Simon Fortuyn te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 

Samenwerkingsovereenkomsten (T21.09371 en T21.10322). 

4. Wethouder Simon Fortuyn middels de eenmalige machtiging T22.00212 te machtigen om de 

Samenwerkingsovereenkomst (T21.09371) te ondertekenen. 

5. Wethouder Simon Fortuyn middels de eenmalige machtiging T22.00213 te machtigen om de 

Samenwerkingsovereenkomst (T21.10322) te ondertekenen. 

 

e.  Inkoop Jeugd 2023 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de inkoopstrategie voor de inkoop Jeugd 2023 (T21.10232). 

2. In te stemmen met de wijze van inkoop middels OpenHouse procedure  

3. In te stemmen met een dialooggerichte inkoopprocedure voor kortdurend verblijf. 

 

f.  Stedenbouwkundig masterplan Berkel Centrum Oost (BCO) 

Besloten is: 

1. Het stedenbouwkundig masterplan Berkel Centrum Oost en het reactiedocument vast te 

stellen.  

2. Het stedenbouwkundig masterplan Berkel Centrum Oost en het reactiedocument ter 

vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  

3. De Raad voor te stellen het investeringskrediet voor BCO op te hogen met € 0,6 miljoen. 

4. De Raad voor te stellen het hogere investeringskrediet te dekken door na sloop van het aan te 

kopen pand het aankoopbedrag ten laste van het begrotingsresultaat te brengen (en daarmee 

indirect ten laste van de algemene reserve) en de dan nog resterende hogere kapitaallasten 

te dekken door het structureel verlagen van het budget voor de Holland Rail Terminal in de 

begroting 2022-2025.   

 

g.  Naam cultuurhuis 

Besloten is: 

1. Het Cultuurhuis in Berkel Centrum West een naam te geven zoals voorgesteld door de Jury 

Naamgeving Cultuurhuis. 

2. Het Cultuurhuis in Berkel Centrum West de naam ‘Casa Cadanza’ te geven. 

3. De gemeenteraad d.m.v. een raadsinformatiebrief (U22.00185) te informeren dat het 

Cultuurhuis in Berkel Centrum West de naam ‘Casa Cadanza’ krijgt zoals voorgesteld. 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 1 februari 2022 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


