
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022 

 

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

Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

 

Adviezen 

1.  Benoeming lid en plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie 

Besloten is: 

1. Twee nieuwe leden te benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de advies-

commissie voor de bezwaarschriften voor de periode van 12 april 2022 tot 12 april 2026.  

2. De benoeming bekend te maken door middel van toezending van de brieven (U22.01566 en 

U22.01567). 

2.  Weekmarkt op een andere dag wegens Koningsdag 

Besloten is: 

1. Te bepalen dat de weekmarkt in Berkel en Rodenrijs tijdelijk plaats vindt op maandag 

25 april 2022 wegens het samenvallen van de weekmarkt en Koningsdag op woensdag  

27 april 2022. 

2. De vergunninghouders tijdig kennis te geven van de tijdelijke verplaatsing wegens 

Koningsdag. 

3.  Correctie publicatie beleidsregels Sociaal Domein hoofdstukken 6 en 7 

Besloten is: 

1. De onjuiste hoofdstukken 6 en 7 van de Beleidsregels Sociaal Domein 2022 (T22.00686) te 

corrigeren.  

2. De gecorrigeerde Beleidsregels Sociaal Domein 2022 (T22.02007) vast te stellen.  

3. De gecorrigeerde Beleidsregels Sociaal Domein 2022 (T22.02007) ter kennisgeving sturen naar 

de Adviesraad Sociaal Domein met brief U22.01746. 

4. De Commissie Samenleving te informeren met brief U22.01751. 

4.  Voorlopig pakket participatietraject Luchthavenbesluit RTHA (VPP) 

Besloten is: 

1. Kennis te nemen van het voorlopig pakket participatietraject (VPP) in het kader van 

het participatieproces Luchthavenbesluit (LHB) RTHA door projectorganisatie  

Wesselink van Zijst/Viridis d.d. 4 april 2022. 

2. Overeenkomstig het verzoek van de projectorganisatie hierover de raad te consulteren. 

3. Overeenkomstig het verzoek van bewonersvertegenwoordigster van onze gemeente in het 

participatietraject een onder haar regie te organiseren bewonersavond te faciliteren. 

4. Naar aanleiding van de informatie opgehaald uit de beeldvormende raad 14 april, de 

bewonersavond 20 april een concept reactie voor te bereiden voor de commissie Samenleving 

d.d. 19 mei 2022. 

5. In te stemmen met de concept-raadsbrief U22.01565. 
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Vastgesteld in de B&W-vergadering van 19 april 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


