
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022 

 

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

Titia Cnossen en Mickel Beckers (gemeentesecretaris)  

Aanwezig: Jan-Willem van den Beukel 

  

Adviezen 

1.  Vaststelling uitwerkings- en wijzigingsplan "Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 6, 

fase 1" 

Besloten is: 

1. Een besluit hogere waarden Wet geluidhinder te verlenen voor de woningen in het 

uitwerkings- en wijzigingsplan “Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 6, fase 1” die een hogere 

geluidsbelasting ondervinden van de N471 of de Louis d’Orlaan. 

2. Uitwerkings- en wijzigingsplan “Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 6, fase 1” met 

identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0104U15-VAST gewijzigd vast te stellen. 

 

2.  Opnieuw vaststellen Toetsingskader Initiatieven Huisvesting Flexwerkers 

Lansingerland 

Besloten is het ‘Toetsingskader initiatieven huisvesting flexwerkers Lansingerland’, zoals eerder 

vastgesteld in de collegevergadering van 3 november 2020, in ongewijzigde vorm opnieuw vast te 

stellen. 

 

3.  Voortzetting tijdelijk corona beleid terrassen 

Besloten is: 

1. Het tijdelijke corona terrassenbeleid, dat is vastgelegd in BW2000169 en verlengd is met 

voorstel BW2000359 en BW2100174, vanwege de nog steeds geldende corona maatregelen te 

verlengen tot 1 mei 2023. 

2. De nadere regels terrassen 2012 te blijven hanteren. 

3. In te stemmen met het uitstellen van de uitvoering van het verlenen van terrasvergunningen 

en dit te koppelen aan nieuw op te stellen terrassenbeleid. 

4. De gemeenteraad met brief U22.00344 te informeren. 

 

4.  Noodopvang asielzoekers 

Besloten is: 

1. Mee te werken aan het verzoek tijdelijke noodopvang te realiseren in Lansingerland. 

2. Hiertoe een overeenkomst met de Veiligheidsregio/het COA aan te gaan tot de noodopvang 

van maximaal 50 personen, voor de duur van 4 maanden (met mogelijkheid tot verlenging tot 

maximaal 1 augustus 2022), alleen voor asielzoekers die nieuw zijn in de asielprocedure en 

met compensatie door het COA voor alle gemaakte kosten door Lansingerland. 

3. Het parkeerterrein bij het voormalig Wolfert Pro gebouw aan te wijzen als locatie voor de 

tijdelijke noodopvang en hiervoor toestemming te verlenen voor het gebruik van 

gemeentegrond met inachtneming van de onder 2 genoemde voorwaarden. 

 

Aantekening:  

Wethouder S. Fortuyn en wethouder K. Arends hebben tegen het voorstel gestemd. 
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Vastgesteld in de B&W-vergadering van 8 februari 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


