
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022 

 

Aanwezig:  Simon Fortuyn, (voorzitter), Kathy Arends, Titia Cnossen en Mickel Beckers 

(gemeentesecretaris) Pieter van de Stadt sluit om 12.00 uur aan 

  

 

Adviezen 

1.  Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen met: 

1. De grondexploitatie Parkzoom af te sluiten per 31-12-2021 met een positief resultaat van 

€ 4,57 mln. 

2. De grondexploitatie Rodenrijse Zoom af te sluiten per 31-12-2021 met een positief resultaat 

van € 0,94 mln. 

3. Het storten van een bedrag van € 1,0 miljoen in de Reserve kapitaallasten ten laste van de 

algemene reserve. 

4. De actualisatie van alle grondexploitaties en Anterieure overeenkomst (AOK) Wilderszijde per  

1-1-2022 door vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2022. 

5. Het geven van autorisatie op de baten en lasten van de lopende grondexploitaties en AOK 

Wilderszijde voor de gehele (resterende) looptijd van het project en daarmee het vaststellen 

van het financiële kader voor de grondexploitaties en AOK Wilderszijde.  

6. Het verwerken van de financiële consequenties van het MPG 2022 in de Meerjaren Begroting 

2022-2025. 

7. Het bij de jaarrekening 2021 conform de nota Reserves en Voorzieningen 2020 vóór 

resultaatsbestemming verrekenen van het jaarresultaat (inclusief AOK Wilderszijde) van 

€ 2,11 mln. (positief) door het: 

a. Vrijval verwachte verlaging verliesvoorziening met € 0,96 mln. ten laste van de 

algemene reserve. 

b. Verhoging van de verliesvoorziening van afgerond € 0,96 mln. Ten laste van de algemene 

reserve. 

c. Toevoegen van de tussentijdse winstneming van afgerond € 4,39 mln. aan de algemene 

reserve. 

d. Verhoging van de verliesvoorziening AOK Wilderszijde van afgerond € 0,71 mln. ten laste 

van de algemene reserve. 

8. Op de inhoud van bijlage T22.01079 en het in de besloten vergadering hierover behandelde 

geheimhouding op te leggen conform artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet. De geheimhouding 

op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob), omdat openbaarmaking de economische en financiële belangen van de 

gemeente kan schaden.  

9. Op bijlage T22.01079 eveneens geheimhouding op te leggen conform 25 lid 2 en artikel 86 lid 

2 Gemeentewet op grond van artikel 10 lid 2 onder b Wob. 

10. De raad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 van de 

Gemeentewet. De geheimhouding duurt tot alle in de MPG 2022 genoemde projecten zijn 

afgerond.  

11. De leden van de raad te informeren door middel van de brief U22.01568. 
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2.  Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond 

Besloten is de raad voor te stellen om de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de 

begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR 

te zenden. 

3.  Gronduitgifteovereenkomst Wilderszijde-zuid, fase 3, deelplan De Tuinen B2 (plan 

Buyten) 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het sluiten van een Gronduitgifteovereenkomst Wilderszijde-zuid, voor 

fase 3, deelplan De Tuinen B2 met vof Waal Ontwikkeling (T22.02349). 

2. Wethouder Kathy Arends middels de eenmalige machtiging T22.02564, te machtigen om de 

Gronduitgifteovereenkomst voor fase 3 te ondertekenen. 

4.  Vaststellen bestemmingsplan "Vlinderstrik 2022" 

Besloten is: 

1. De gemeenteraad voor te stellen het (ontwerp)bestemmingsplan “Vlinderstrik 2022” 

ongewijzigd vast te stellen. 

2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.  

5.  Mandaatbesluit ondertekenen beschikking leefgeld 

Besloten is: 

1. Om de bevoegdheden tot het verstrekken, beperken, intrekken en terugvorderen van het 

leefgeld in het kader van Regeling opvang ontheemden Oekraïne, alsmede het ondertekenen 

van de beschikkingen, te mandateren aan de teammanager Participatie en diens 

plaatsvervanger middels mandaatbesluit (T22.02442). 

2. Dit besluit (T22.02442) treedt in werking op 10 mei 2022. 

6.  Voorontwerpbestemmingsplan 'Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)' 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)’ 

(T22.02457). 

2. Het m.e.r. beoordelingsbesluit vast te stellen (T22.02029). 

3. Te besluiten van de adviezen van de erfgoedcommissie van 30 november 2021 (T21.09413) en 

van 24 december 2021 (T22.00593) gemotiveerd af te wijken op basis van de 

stedenbouwkundige onderbouwing (T21.09417). 

4. Te besluiten dat in lijn met uw principebesluit van 14 december 2021 (BW2100389), het 

concept bouwplan zoals weergegeven in de Presentatie aan de bewoners (I21.20394) en de 

brief aan de gemeenteraad (U21.05199) als basis dient voor de te volgen 

bestemmingsplanprocedure. 

5. In te stemmen met bijgaande brief aan de erfgoedcommissie U22.00472. 

6. Geen inspraakprocedure toe te passen op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 5-7 

Bleiswijk (De Snip)’. 

7. De vooroverlegprocedure het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De 

Snip)’ op te starten. 

8. De raadscommissie met bijgaande brief te informeren over de bestemmingsplanprocedure 

(U22.00483). 

7.  Waterafvoerverordening gemeente Lansingerland 

Besloten is de raad voor te stellen de Waterafvoerverordening gemeente Lansingerland vast te 

stellen. 
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8.  Vaststellen jaarstukken 2021 

Besloten is: 

1. De jaarstukken 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad inclusief de 

volgende budgetoverhevelingen: 

a. Extra verkregen gelden decembercirculaire voor 2022   € 721.000 

b. Maatschappelijke begeleiding asielzoekers    €   90.000 

c. Gebiedsvisie Bosland       €   60.000 

d. Loketfunctie funderingsproblematiek     €   25.000 

e. Doorontwikkeling Lansingerland Academie    € 100.000 

2. De reserve Afronding Overbuurtsepolder op te hogen met € 125.000 vanuit het voordelig jaar-

rekeningresultaat ter dekking van de kapitaallasten van krediet Wegen Overbuurtsepolder en 

deze reserve vervolgens op te heffen en toe te voegen aan de algemene 

kapitaallastendekkingsreserve. 

3. Het restant jaarrekeningresultaat van €1,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. 

4. De reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder te verlengen met 10 jaar. 

5. De Reserve crisismaatregelen met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2023 om hieruit de kosten 

met betrekking tot de coronapandemie te dekken.  

9.  Vaststellen beleid Integrale Kind Centra 

Besloten is de raad middels voorstel BR2200013 voor te stellen: 

1. De Beleidsnotitie IKC-vorming Lansingerland (T22.00979) vast te stellen. 

2. IKC-vorming tot 2025 te faciliteren door voorfinanciering mogelijk te maken voor de realisatie 

van IKC-Ruimte binnen lopende onderwijshuisvestingsprojecten voor nieuwbouw of renovatie. 

3. Het college aanvullend op de Financiële Verordening 2017 (artikel 5, lid 4 en artikel 6) de 

bevoegdheid te geven om per IKC-project het gemeentelijke krediet budgetneutraal te 

verhogen, mits college hier in het eerstvolgende reguliere P&C-document over rapporteert. 

10.  Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs 

Besloten is: 

1. De Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs (Actualisatie 

Nota) (T22.01717) ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad middels 

bijbehorende aanbiedingsbrief (U22.01707) en raadsvoorstel (BR2200017).  

2. De gemeenteraad voor te stellen de investeringsplanning in het meerjaren investeringplan 

(MIP) aan te passen naar de Actualisatie Nota. 

3. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van € 1.545.000 te voteren voor de investe-

ringen in tijdelijke huisvesting voor bestaande en nieuwe scholen. 

4. De gemeenteraad voor te stellen een aanvullend krediet van € 6.591.000 te voteren voor de 

investeringen die volgen uit de Actualisatie Nota.  

5. De gemeenteraad voor te stellen de afschrijvingsduur van de investering in de tijdelijke 

huisvesting gelijk te stellen aan de verwachte levensduur bij ingebruikname van de school. 

6. De gemeenteraad voor te stellen om voor de schoolgebouwen aan de Stampioendreef, 

Eiberplein en de Pastoor Velthuijsestraat geen duurzaamheidsmaatregelen door te voeren en 

de bijbehorende kredieten af te sluiten. 

7. De gemeenteraad voor te stellen de investeringsbedragen in het MIP voor duurzaamheids-

maatregelen aan te passen aan de Actualisatie Nota en te verlagen naar € 2.274.000.  

8. De gemeenteraad voor te stellen de reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs 

te verlagen met € 2.040.000 ten gunste van de Algemene Reserve. 
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 Vervolg Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs 

9. De gemeenteraad voor te stellen de reserve overdracht schoolgebouwen voor de overdracht 

van KBS het Baken op te hogen met € 511.000 en dit te dekken met onttrekking aan de 

reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs. 

10. De gemeenteraad voor te stellen het bestedingsdoel voor de bestemmingsreserve tijdelijke 

huisvesting uit te breiden met de mogelijkheid om kapitaallasten verbonden aan tijdelijke 

onderwijshuisvesting te dekken. 

11. De gemeenteraad voor te stellen de bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting primair 

onderwijs te verlengen tot en met 2027 en hierin € 4.090.000 te storten ten laste van de 

Algemene Reserve. 

12. De gemeenteraad voor te stellen de bestemmingsreserve voor 1e inrichting en onderwijs-

leerpakket te verhogen met € 817.000 ten laste van de Algemene Reserve. 

13. De gemeenteraad voor te stellen de financiële consequenties van de Actualisatie Nota te 

verwerken in de Zomerrapportage 2022 en in de kadernota als voorloper op de Begroting 

2023. 

14. Na besluitvorming door de gemeenteraad de schoolbesturen te informeren over het genomen 

besluit middels brief (U22.01710). 

15. Op de inhoud van de kop ‘Financiële consequenties met dekkingsvoorstel’ van dit B&W-advies 

en het hoofdstuk Financiën de Actualisatie Nota (T22.02106) geheimhouding op te leggen 

conform artikel 55 van de Gemeentewet. 

16. De geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 van de Wet openbaarheid van 

bestuur, omdat financiële belangen in het geding zijn. De geheimhouding duurt tot alle 

opgenomen projecten zijn geleverd. 

17. Op de inhoud van de kop ‘Financiële consequenties’ van het raadsvoorstel en het hoofdstuk 

Financiën van het IHP (T22.02106) geheimhouding op te leggen conform artikel 25 lid 2 en 

artikel 86 lid 2 Gemeentewet. 

18. De geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 van de Wet openbaarheid van 

bestuur, omdat financiële belangen in het geding zijn. De geheimhouding duurt tot alle 

opgenomen projecten zijn geleverd. 

19. De gemeenteraad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 

van de Gemeentewet middels U22.02007 

11. Nota van Uitgangspunten Klein Berkeloo 

Besloten is: 

1. In te stemmen met de ‘Nota van Uitgangspunten’ woningbouwontwikkeling Klein Berkeloo in 

Berkel en Rodenrijs (T21.07112). 

2. De Nota van Uitgangspunten ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

12. Raadsinformatiebrief pilots burgerparticipatie en programma beeldvormende avond 

burgerparticipatie 

Besloten is in te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake pilots burgerparticipatie 

(U22.02114) en deze te versturen na de beeldvormende avond over burgerparticipatie op 11 mei 

2022. 
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Vastgesteld in de B&W-vergadering van 17 mei 2022 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


