
 

Besluitenlijst 
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022 

 

Aanwezig: Pieter van de Stadt (voorzitter), Leon Hoek, Simon Fortuyn, Michiel Muis, Titia Cnossen en 

Mickel Beckers (gemeentesecretaris) 

 

Adviezen 

1a Gunningsbesluit aanbesteding tijdelijke onderwijshuisvesting 

Besloten is: 

1. Over te gaan tot het definitief gunnen van de opdracht aan Daiwa House Modular Europe 

Jan Snel B.V. en de overeenkomst inclusief opties/verlengingen te sluiten.  

2. In te stemmen met de machtiging van de concerndirecteur Samenleving voor het onder-

tekenen van de gunningsbrief (U22.02916) en de definitieve raamovereenkomst (U22.00893) 

middels machtigingsbesluit (T22.03522). 

 

1b Beslissing op bezwaar 316794 

Besloten is: 

1. Het weigeringsbesluit van 22 juni 2021, kenmerk 292383, te herroepen. 

2. Omgevingsvergunning te verlenen op grond van de aanvraag van 3 mei 2021, hierbij in acht 

genomen de vervanging van de bij die aanvraag gevoegde tekeningen door de gewijzigde 

tekeningen van 14 maart 2022. 

3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

 

1c Jaarverantwoording kinderopvang 2021 

Besloten is: 

1. De ‘Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Lansingerland’ vast te stellen 

(U22.02869).  

2. De aanbiedingsbrief (U22.02845) met de jaarverantwoording (T22.03612) aan de 

gemeenteraad te sturen.  

3. De jaarverantwoording beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs.  

 

1d Verdeling Verbonden Partijen 

Besloten is de Verdeling Verbonden Partijen onder de portefeuillehouders vast te stellen en hen 

in de diverse besturen van de Verbonden Partijen te (laten) benoemen. 

 

1e Realisatie grootschalige opvang ontheemde Oekraïners 

Besloten is: 

1. Opvang voor 300 ontheemde Oekraïners in Lansingerland te realiseren in de vorm van 

zogenoemde ‘flexwoningen’. Dit binnen de volgende randvoorwaarden: 
a. Financieel moeten de effecten van de opvang neutraal zijn voor de gemeente 

Lansingerland;  

b. De opvang mag geen of slechts een minimaal negatief effect hebben op voorzieningen 

voor onze eigen inwoners (wachtlijsten voor jeugdhulp, huisartsen, woningen etc.); 

c. Voldoende draagvlak onder inwoners/participatie; 

d. We monitoren na realisatie de kwaliteit van de locaties en de maatschappelijke en 

financiële consequenties; 

e. Naast opvang Oekraïners ook flexwoningen voor lokale woningzoekenden; 
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f. Op de locaties voor Oekraïners geen andere doelgroepen (asielzoekers). 

2. De opvang (flexwoningen) decentraal te realiseren op minimaal twee kleinschalige locaties  

(max. 100-150 personen per locatie).  

3. De maatschappelijke voorzieningen (tijdelijke gebouwen voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg) 

op een centrale locatie te realiseren. 

4. De eerste locatie van circa 100-150 personen te realiseren op Bleizo-West ten noorden van de 

A12, waarbij het doel is deze opvang te starten vanaf medio september 2022. 

5. De Provincie Zuid-Holland door middel van brief U22.02996 te verzoeken mee te werken aan 

het kunnen realiseren van de locatie Bleizo-West door te voldoen aan de eis van de gemeente 

Zoetermeer om besluitvorming over permanente ontwikkeling en tijdelijke ontwikkeling van 

Bleizo-West tegelijk plaats te laten vinden.  

6. Na start van de eerste locatie, per maand per locatie te monitoren wat de effecten op sociaal 

maatschappelijk gebied en financiën zijn aan de hand van een nog te ontwikkelen factsheet 

en de raad maandelijks hierover te informeren.  

7.  De bereidheid te hebben opvang in Lansingerland voor ontheemde Oekraïners uit te breiden 

en een volgende stap te zetten (conform de stapsgewijze aanpak en besluitvorming), indien: 

a. Het opvangvraagstuk nog steeds urgent is;  

b. Uit de praktijk -aan de hand van de monitor- blijkt dat een volgende stap ook kan en in 

de samenleving voldoende ruimte is om deze stap op te vangen; 

c. Aan de randvoorwaarden zoals in beslispunt 1 genoemd kan worden voldaan; 

d. Voor een besluit tot verdere groei dezelfde procedure wordt doorlopen zoals voorafgaand 

aan dit voorstel (wensen en bedenkingen Raad betrekken bij besluit college).  

8. Bij de realisatie van de opvang ontheemde Oekraïners ook flexwoningen te realiseren voor 

lokale spoedzoekers/woningzoekenden en hierbij uit te gaan van minimaal 100-150 te 

realiseren flexwoningen voor de in de eerder door het college vastgestelde notitie 

(T21.08952) genoemde doelgroepen. 

 

 

 

Vastgesteld in de B&W-vergadering van 27 juni 2022 

 

 

 

 

Mickel Beckers                   drs. Pieter van de Stadt 

gemeentesecretaris       burgemeester 

 


