
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Simon Fortuyn, Kathy Arends en Mickel Beckers 

(gemeentesecretaris)  

Afwezig: Titia Cnossen   

 

  

Adviezen 

1.  Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp 1e Begrotings-wijziging 2022 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond 

Besloten is de raad voor te stellen om de zienswijze (U22.02286) op de ontwerpbegroting 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2023 en de ontwerp 1e Begrotingswijzing 2022 

vast te stellen en deze naar de GRJR te verzenden. 

2.  Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond 

(GGD-RR) 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de zienswijze U22.01764 over 

de begroting 2023 van de GGD-RR. 

3.  Compensatie huur sport 

Besloten is: 

1. Conform de TVS-regeling de vergoedingen voor het gebruik van onze gemeentelijke 

sportaccommodaties door amateursportverenigingen en vergelijkbare gebruikers over de 

periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 kwijt te schelden. 

2. De kwijtschelding in te dienen bij de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties’ 

3. De financiële gevolgen te verwerken in de Slotwijziging 2022.  

4.  Ontwerpwijzigingsplan Achter Oosteindsepad 5, Bergschenhoek 

Besloten is: 

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder inzake het 

bestemmingsplan “Achter Oosteindsepad 5” tot het verlenen van een hogere waarde van 

51 dB en dit ter inzage te leggen. 

2. In te stemmen met de Nota vooroverleg en staat van wijzigingen bestemmingsplan 

“Achter Oosteindsepad 5” te Bergschenhoek. 

3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Achter Oosteindsepad 5” te Bergschenhoek  

en de zienswijzeprocedure op te starten. 

4. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit “Achter Oosteindsepad 5” te Bergschenhoek te nemen. 

5.  Beleidsplan 2023-2027 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond  

Besloten is de raad voor te stellen om de zienswijze op het beleidsplan 2023-2027 van de 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en naar de VRR te zenden. 

6.  Zienswijze Begroting 2023 DCMR 

Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen met de inhoud van de zienswijze (U22.02392) 

over de begroting 2023 van de DCMR. 

7.  Raadsvragen fractie WIJ Lansingerland m.b.t. overlast wielrenners langs de Rotte 

Besloten is de raadsvragen van mevrouw Boonstra en de heer Jumelet, ex artikel 37 RvO, te 

beantwoorden met brief U22.02398. 
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8.  Geheimhouding vertrouwelijke stukken Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en 

Bedrijvenschap Hoefweg 

Besloten is de raad voor te stellen: 

1. Dat de volgende regeling geldt in het geval en zolang de gemeenschappelijke regelingen 

Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg, waaraan de gemeente Lansingerland deelneemt, op grond 

van artikel 23 Wet gemeenschappelijke regeling geheimhouding hebben bepaald:  

a. de gemeenteraad zichzelf en een ieder die daarvan kennis neemt geheimhouding oplegt 

ten aanzien van de stukken en informatie die onder de geheimhoudingsbeslissing van de 

gemeenschappelijke regelingen Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg vallen, zodra deze ter 

beschikking van de gemeenteraad worden gesteld;  

b. de behandeling van deze stukken, die onder de geheimhoudingsbeslissing van de 

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg vallen, altijd plaats zal 

vinden tijdens een besloten vergadering van de raad;  

c. de gemeenteraad zichzelf en een ieder die daarbij aanwezig was geheimhouding oplegt 

aangaande het verhandelde in de raadsvergadering waarin stukken en informatie die 

onder de geheimhoudingsbeslissing van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en 

Bedrijvenschap Hoefweg vallen, zijn besproken, waaronder de inlichtingen die de leden 

van de raad dan wel de collegeleden daarover geven.  

2. Deze regeling te laten gelden voor de duur van de zittingsperiode van de huidige raad. 

3. Bij het aantreden van een nieuwe gemeenteraad een hernieuwd voorstel tot besluit over 

onderhavige regeling voor te leggen. 

9.  Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 

Besloten is: 

1. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lansingerland (T22.01748) vast te 

stellen. 

2. De Gemeenteraad hierover te informeren met brief U22.02415. 

3. De Adviesraad Sociaal Domein hierover te informeren met brief U22.02429. 

4. De financiële gevolgen van de eenmalige energietoeslag te verwerken in de zomerrapportage 

2022. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 31 mei 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


