
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2022 

 

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

Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

  

Adviezen 

1.  Definitief verzamelverkeersbesluit toekomstige laadpaallocaties 

Besloten is: 

1. Het verzamelverkeersbesluit (T22.00761) voor het aanwijzen van parkeergelegenheden voor 

het opladen van elektrische voertuigen op 157 locaties vast te stellen. 

2. De zienswijzen 1, 4, 5, 6 en 11 gegrond te verklaren conform de in de ‘Nota zienswijzen’ 

(T22.00633) opgenomen nummering en motivering. 

3. De nota zienswijzen “verzamelverkeersbesluit toekomstige laadpaallocaties” (T22.00633) vast 

te stellen. 

4. De raad met brief (U22.00365) te informeren over voorgaande besluiten en de wijze waarop 

die tot stand zijn gekomen. 

 

2.  Verkeersontsluiting Westpolder/Bolwerk 

Besloten is in te stemmen met verzenden van U21.07575 aan de gemeenteraad en af te zien van 

de lobby voor de aansluiting van de Stationssingel op de N471 (in Westpolder/Bolwerk). 

 

3.  Kaderbrief Grondprijzen 2022 

Besloten is de kaderbrief Grondprijzen 2022 vast te stellen (T22.00868). 

 

4.  Benoeming nieuw lid en tevens voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed 

Besloten is om de volgende persoon met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022 te benoemen 

als lid en tevens voorzitter van de Commissie cultureel erfgoed (Cce) voor een termijn van ten 

hoogste drie jaar, maar eindigend zodra de Omgevingswet in werking treedt (beoogde 

invoeringsdatum 1 januari 2023): 

de heer ir. G.K. Tegelberg. 

 

5.  Ontwerp wijzigingsplan Noordeindseweg 57, Berkel en Rodenrijs 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de Nota vooroverleg en staat van wijzigingen wijzigingsplan 

“Noordeindesewg 57” te Berkel en Rodenrijs. 

2. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Noordeindseweg 57, Berkel en Rodenrijs” en 

de zienswijzeprocedure op te starten. 

3. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit “Noordeindseweg 57” te Berkel en Rodenrijs te nemen. 
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4.  Collegeverklaring ENSIA 2021 

Besloten is: 

1. De collegeverklaring ENSIA 2021 (T22.00933) en de bijbehorende bijlagen inzake DigiD 

(T22.00935) en Suwinet (T22.00934) vast te stellen. 

2. Akkoord te gaan met verzending van de collegeverklaring, bijlagen en de door de IT-auditor 

geleverde assurancerapportage aan de betrokken Ministeries en ter kennisgeving aan de Raad. 

 

5.  Ontwikkelovereenkomst + toelichting 

Besloten is: 

1. Tot het aangaan van de Ontwikkelovereenkomst met BCW voor de ontwikkeling van het 

Cultuurhuis (I21.08814). 

2. De Ontwikkelovereenkomst met BCW te laten ondertekenen door de portefeuillehouder 

samenleving.  Hiervoor wordt een machtiging namens de burgemeester opgesteld, die als 

bijlage 12 is toegevoegd (T22.01463). 

3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief (U22.00392) te informeren over het aangaan 

van de Ontwikkelovereenkomst met BCW. 

4. Geheimhouding (T22.00958) conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet op te leggen voor de 

volgende document: 

a. de Ontwikkelovereenkomst met BCW (I21.08814). 

5. Geheimhouding op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur op 

te leggen, vanwege de bedrijfseconomische en zakelijke belangen van de wederpartij BCW en 

de gemeente zelf. De geheimhouding geldt tot het moment dat het Cultuurhuis is 

gerealiseerd, dan wel besloten wordt het Cultuurhuis niet te realiseren. 

 

6.  Statuten Cultuurhuis 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de concept-statuten van de op te richten Stichting Casa Cadanza, die 

verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. 

2. De gemeenteraad d.m.v. een raadsinformatiebrief (U22.00392), conform toezeggingen van 

het college, een afschrift van de concept-statuten te zenden, ter informatie. 

3. De Stichting zal opgericht worden, zodra één of meerdere bestuurders gevonden zijn die 

bereid zijn als zodanig toe te treden, waarbij geldt dat de benoeming van de voorzitter de 

instemming dient te hebben van het college van burgemeester en wethouders. 

4. De toezegging (raad van 29 oktober 2020) dat de raad inzage krijgt in de concept-statuten als 

afgedaan beschouwen. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 22 maart 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


