
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022 

 

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

Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

 

Adviezen 

1.  Corona compensatie 

Besloten is: 

1. Binnensportverenigingen en cultuurorganisaties gedurende de periode 31 januari 2022 tot 

1 juli 2022 te compenseren voor accommodatiehuur van ruimten die zij vanwege corona niet 

kunnen gebruiken conform de werkwijze zoals beschreven onder Aanpak/uitvoering. 

2. De kosten van de uitvoering van de regeling (geraamd op € 42.500) ten laste te brengen van 

de reserve crisismaatregelen en dit te verwerken in de zomerrapportage 2022. 

 

2.  Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 2022 

Besloten is: 

1. Het Uitvoeringsplan 2022 van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (T22.01901) vast te 

stellen, conform artikel 2.6, derde lid van het Besluit SUWI. 

2. De raad te informeren over het Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 2022 

middels een raadsinformatiebrief (U22.01635). 

 

3.  Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2023 

Besloten is: 

1. De Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2023 (T22.01128) vast te stellen. 

2. De Adviesraad Sociaal Domein per brief (U22.01755) te informeren over onze reactie op het 

door hen verstrekte advies (T22.02077). 

3. De commissie Samenleving per brief te informeren (U22.01732). 

 

4.  Jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en verantwoording Omgevingsrecht (VTH) 

Besloten is: 

1. De “Verantwoording 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Team Omgevingsrecht” vast te 

stellen. 

2. Het integrale handhavingsprogramma VTH-taken 2022 van de VRR vast te stellen. 

3. Het werkplan 2022 van de DCMR vast te stellen. 

4. De “Verantwoording 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Team Omgevingsrecht”, het 

integrale werkprogramma VTH-taken 2022 en jaarverslag 2021 van de VRR en het “Werkplan 

2022” en de “Eindrapportage 2021” van de DCMR ter kennisname aan de raad aan te bieden. 

 

5.  Samenwerkingsovereenkomst BNG inzake prepaid bankpassen 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de bepalingen en verplichtingen voortvloeiend uit de samenwerkings-

overeenkomst prepaid pinkaarten (T22.02208) en bijbehorende algemene bepalingen 

(T22.02209) met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

2. De samenwerkingsovereenkomst prepaid pinkaarten (T22.02208) met de BNG aan te gaan en 

deze rechtsgeldig door burgemeester Pieter van de Stadt te ondertekenen. 

 



 

B&W-vergadering: 19-04-2022; vastgesteld in B&W-vergadering: 26-04-2022                                                                                            pagina 2/2 

6.  Volwassenenfonds Sport & Cultuur Lansingerland 

Besloten is: 

1. De pilot ‘Volwassenfonds Sport & Cultuur Lansingerland’ te starten. 

2. De kosten ad € 81.209 te dekken uit de rijksmiddelen ‘Gezonde Leefstijlinterventies’. 

3. De portefeuillehouder sport en cultuur te machtigen de overeenkomst tussen de gemeente 

Lansingerland en het Volwassenfonds Sport & Cultuur namens de gemeente te ondertekenen.  

 

7.  Overdracht bodemtaken door invoering Omgevingswet 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het beleggen van de bodemtaken bij omgevingsdienst DCMR. 

2. In de Kadernota 2023 € 200.000 structureel op te nemen voor de uitvoering van de 

gedecentraliseerde bodemtaken. 

3. In te stemmen met de verzending van de raadsinformatiebrief U22.01373. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 26 april 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


