
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 februari 2022 

 

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

Titia Cnossen en Mickel Beckers (gemeentesecretaris)  

 

  

Adviezen 

1.  Ruimtelijke onderbouwing tijdelijke huisvesting school Boterdorpseweg 21 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de ontwerp-omgevings-

vergunning voor de voorzetting van de tijdelijke huisvesting aan de Boterdorpseweg 21 in 

Bergschenhoek en deze – als onderdeel van de ontwerp-omgevingsvergunning – ter inzage te 

leggen voor zienswijzen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

3. De gemeenteraad te informeren met brief U22.00628. 

2. Greenpoint: uitspraak voorzieningenrechter 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de voorzieningenrechter. 

2. De gemeenteraad door middel van brief U22.00768 te informeren.  

3. Inrichting weekmarkt 

Besloten is: 

1. De inrichtingstekening conform bijlage 1 met kenmerk T22.00992 van de weekmarkt te Berkel 

en Rodenrijs vast te stellen. 

2. De vrije plaatsen op de weekmarkt conform de inrichtingstekening stapsgewijs in te vullen. 

3. De terras plaatsen conform de inrichtingstekening aan te merken als marktplaatsen binnen 

het marktterrein voor terras bij de horeca inrichtingen ‘The Naked Fish’ en ‘Café het 

Centrum’. 

4. Akkoord te gaan met Van Vliet inloop groentekraam van 4 + 12 + 4 meter breed aan de 

Kerksingel wegens het bijzondere karakter van de groentekraam. 

5. De tekeningen met kenmerken T20.08076 en T20.08094 van het ‘Besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent 

inrichting weekmarkt Inrichtingsplan weekmarkt Lansingerland 2018’ in te trekken en te 

vervangen door de bij dit besluit gevoegde inrichtingstekening met kenmerk T22.00992. 

4. Procedure voordracht benoeming nieuwe (plv.) bewonersvertegenwoordiger voor 

CRO RTHA 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van werving en selectie van kandidaten voor de 

bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) Rotterdam The Hague 

Airport Rotterdam voor de periode juni 2022-juni 2026. 

2. De raad over de werving en selectie te informeren via maandelijkse voortgangsrapportage 

Verkeer en Vervoer. 

5. Raadsvragen fractie VVD over fietsen in Berkel centrum 

Besloten is de raadsvragen van Van As ex artikel 37 RvO te beantwoorden met brief U22.00644. 
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6. Raadsvragen fractie VVD m.b.t. naamgeving plein bij 't Vierkantje 

Besloten is de raadsvragen van de heer Kampinga ex artikel 37 RvO te beantwoorden met brief 

U22.00492. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 8 maart 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


