
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2022 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Kathy Arends, Titia Cnossen en 

Mickel Beckers (gemeentesecretaris)  

 

  

Adviezen 

1.  Beleidsregels Sociaal Domein 2022 

Besloten is: 

1. De Beleidsregels Sociaal Domein 2020 (T19.13052) in te trekken. 

2. De beleidsregels Sociaal domein 2022 (T22.00686) met terugwerkende kracht vast te stellen 

per 1 januari 2022.  

3. De beleidsregels Sociaal Domein 2022 ter kennisgeving te sturen naar de adviesraad sociaal 

domein met brief U22.00922. 

4. De commissie samenleving te informeren met brief U22.00918. 

 

2.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rotterdam-Rijnmond 

Besloten is: 

1. De gemeenteraad op grond van artikel 1 lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen 

toestemming te vragen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 

conform voorstel (BR2200010). 

2. Te bekrachtigen middels een delegatiebesluit van de overdracht van bevoegdheden aan het 

Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. 

 

3.  Ontwerpuitwerkingsplan "Lint-Zuid 2017, Rodenrijseweg nabij 74" 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de nota overleg uitwerkingsplan “Lint-Zuid 2017, Rodenrijseweg nabij 74”. 

2. In te stemmen met het ontwerpuitwerkingsplan “Lint-Zuid 2017, Rodenrijseweg nabij 74” en 

het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en de zienswijzetermijn op te starten. 

3. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit Rodenrijseweg nabij 74 te Berkel en Rodenrijs te nemen. 

 

4.  Raadsvragen fractie VVD oversteek Oostmeerlaan bij Rivierenstraat 

Besloten is de raadsvragen van de heer Van As, ex artikel 37 RvO, te beantwoorden met brief 

U22.00706. 

 

5.  Raadsvragen fractie VVD over komgrenzen Rodenrijseweg 

Besloten is de raadsvragen van de heer Van As, ex artikel 37 RvO, te beantwoorden met brief 

U22.00728. 
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6.  Gunningsbesluit aanbesteding begeleiding Mantelzorg 

Besloten is: 

1. Over te gaan tot het voornemen tot gunnen van de (concept) raamovereenkomst U21.06925, 

inclusief opties en verlengingen met 3 aanbieders voor 'begeleiding mantelzorg en na het 

verstrijken van de standstill termijn en de verificatie, de opdracht definitief aan deze 

aanbieders te gunnen. 

2. In te stemmen met de machtiging van domeindirecteur Samenleving, voor het ondertekenen 

van de gunningsbrieven en de definitieve raamovereenkomsten middels T22.01093. 

 

7.  Raadsvragen fractie WIJ Lansingerland inzake geluidsoverlast Klapwijkseweg Berkel 

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

U22.00687.   

 

8.  Mandatering aanwijzing van klachtencoördinatoren 

Besloten is om de bevoegdheid tot benoeming van klachtencoördinatoren te mandateren aan de 

teammanager JZ&I. 

 

9.  Huisvesting Treehouse 2022 

Besloten is: 

1. Treehouse Montessori te huisvesten in tijdelijke onderwijshuisvesting in Bergschenhoek. 

2. Het grasveld aan de Zuiderparklaan te Bergschenhoek te gebruiken als locatie voor 

Treehouse. 

3. Het terrein geschikt te maken voor onderwijshuisvesting met een investering van € 240.000. 

4. Deze investering in 3 jaar af te schrijven overeenkomstig met de verwachte gebruiksduur van 

de tijdelijke onderwijshuisvesting. 

5. Voor de exploitatielasten van de tijdelijke onderwijshuisvesting voor Treehouse voor 2022 

€ 215.000, 2023 en 2024 € 200.000 en 2025 € 180.000 budget op te nemen. 

6. Op basis van de normberekening een bedrag van € 128.983,- toe te kennen voor eerste 

inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. 

7. De financiële effecten en dekking middels voorstel actualisatie Integraal Huisvestingsplan 

Primair Onderwijs aan de raad voor te leggen in Q2 - 2022. 

8. Omwille van de noodzakelijke voortgang tot die tijd door te gaan met verdere 

voorbereidingen. 

9. De raad hierover te informeren met brief U22.00923. 

 

10. Onderzoekslocaties windenergie 

Besloten is het Pondera-onderzoek naar windenergielocaties (T21.02744), de overzichtskaart met 

drie studielocaties (T22.00914) en het stappenplan ontwikkeling windenergie (T21.09411) 

integraal en onvoorwaardelijk aan de raad te zenden als bijlagen van raadsinformatiebrief 

U22.00701. 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 15 maart 2022 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


