Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 16 februari 2021

Aanwezig: Schuurmans-Wijdeven (voorzitter), Brugman (secretaris), Nobel, Steffens-van de Water, Sidali, Rip, Ruigrok
Afwezig: Sedee-Schuitemaker
Ambtelijk: Faber, Timmermans

Port. houder

Onderwerp

Cluster

1)

Allen

Keek op de Week

SBD

2)

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 9 en 11 februari 2021
(2021.0000343)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijsten van 9 en 11 februari 2021.
3)

Nobel; Sidali

Intentieovereenkomst Ymere flexwoningen Oosterdreef, Nieuw-Vennep en
kredietaanvraag (geheime bijlage)
(2020-0001066) Melis, Bram van

PROJ

Het college besluit:
1. in te stemmen met de intentieovereenkomst met Woningcorporatie Ymere voor
de ontwikkeling van circa 60 flexwoningen aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep;
2. in te stemmen met de participatieaanpak zoals verwoord in het participatieplan;
3. conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
intentieovereenkomst met Woningcorporatie Ymere voor de ontwikkeling van
circa 60 flexwoningen aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep, inclusief bijlagen. De
geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van
de Wet openbaarheid van bestuur: economische of financiële belangen van de
gemeente;
4. met een separaat voorstel de raad voor te stellen conform artikel 25 lid 3
Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende
raadsvergadering op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet
openbaarheid van bestuur: economische of financiële belangen van de gemeente.
De geheimhouding geldt voor de intentieovereenkomst aan de Oosterdreef in
Nieuw- Vennep, inclusief bijlagen.
de raad voor te stellen om:
1. een voorbereidingskrediet van € 140.000 te autoriseren en hiervan € 140.000 in
2021 vrij te geven voor de ontwikkeling van circa 60 flexwoningen aan de
Oosterdreef in Nieuw-Vennep;
2. de voorbereidingskosten te dekken binnen de uiteindelijke kredietaanvraag voor
de nog te openen grondexploitatie;
3. hiertoe de 23e kredietverstrekking voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen.
4)

Sidali

Verhoging subsidieplafond begeleiding vergunninghouders
(2021-0000086) Schaik, Malene van

SSC

Het college besluit:
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Port. houder

Onderwerp
1.

2.
5)

Ruigrok

Cluster

het subsidieplafond van verdeelregel 2.34 Begeleiding van vergunninghouders
voor het jaar 2021 eenmalig te verhogen met € 289.800 tot € 689.700, onder
voorbehoud van vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2021;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Vaststelling prestatiesubsidie Het Cultuurgebouw 2019
(2021-0000065) Melenhorst, Sandra

SSC

Het college besluit:
1. de prestatiesubsidie 2019 vast te stellen op € 15.823.000;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
6)

Nobel; Rip

Overeenkomst tot vestiging van een tijdelijk zelfstandig recht van opstal,
Gerritshoeve (geheime bijlagen)
(2021-0000054) Spreeuw, Cor

GenR

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de opstalovereenkomst tot vestiging van een tijdelijk recht
van opstal voor de Gerritshoeve;
2. akkoord te gaan met het verzoek van de opstaller om in plaats van de in de
overeenkomst genoemde betalingstermijn van een jaar de retributie in twaalf
termijnen te betalen;
3. conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
overeenkomst tot een tijdelijk, zelfstandig recht van opstal, Gerritshoeve en de
bijbehorende situatietekening, de aanvullende overeenkomst behorende bij de
overeenkomst tot vestiging van een zelfstandig recht van opstal en de bijlage
‘Financiële afspraken tijdelijk zelfstandig recht van opstal, Gerritshoeve’. De
geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van
de Wet openbaarheid van bestuur: economische of financiële belangen van de
gemeente;
4. met een separaat voorstel de raad voor te stellen conform artikel 25 lid 3
Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende
raadsvergadering op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet
openbaarheid van bestuur: economische of financiële belangen van de gemeente;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
7)

Sedee; Ruigrok; Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de
Nobel
Arbeid over het Transformatorstation in de A4zone
(2021-0000083) Scherpenhuijsen, Evelien

PROJ

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de Partij van de Arbeid over het Transformatorstation in de A4zone.
8)

Rip

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over de regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(2021-0000075) Kouwenhoven, Rob

MOZ

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de VVD over de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.
9)

Ruigrok; Sedee

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer over
Parkeerproblematiek in Buitenkaag
(2021-0000068) Bontekoe, Jos

GenR

Het college besluit:
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10)

Steffens

Cluster

in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! Haarlemmermeer over Parkeerproblematiek in Buitenkaag.

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer over
Brandgangen en achterpaden in Getsewoud
(2021-0000074) Monster, Addy

BO

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! Haarlemmermeer over Brandgangen en achterpaden in Getsewoud.
11)

Sidali; Nobel

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer over
Doelgroepen van het Vestiagebouw te Hoofddorp
(2021-0000057) Driehuis, Arjan

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! Haarlemmermeer over Doelgroepen van het Vestiagebouw te Hoofddorp.
12)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 16 februari 2021
(2021.0000342)

SBD

Besluit:
Het college besluit ten aanzien van de B-lijst:
Schuurmans

Aanvraag suppletie-uitkering uit het gemeentefonds voor opsporing en ruiming
ontplofbare oorlogsresten in Haarlemmermeer
(2021-0000078) Jordan, Neil

VH

de raad voor te stellen om:
1. een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van verrichte opsporingsen ruimingswerkzaamheden van ontplofbare oorlogsresten in Haarlemmermeer.
Nobel

Vaststellen normenkader accountantscontrole 2020
(2021-0000079) Klaver, Peter

I&JZ

de raad voor te stellen om:
1. het Normenkader voor de accountantscontrole 2020 vast te stellen;
2. het gemeentelijk inkoopbeleid buiten het normenkader te plaatsen.
Sedee

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Badhoevedorp Quatrebras west
(2021-0000076) Oosterhof, Jeroen

RED

AANGEHOUDEN
Sedee

Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen van een
bedrijfswoning in een burgerwoning aan de Spieringweg 929 in Zwaanshoek
(2021-0000046) Mornout-Guijt, Clarissa

RED

de raad voor te stellen om:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het wijzigen van
een bedrijfswoning in een burgerwoning aan de Spieringweg 929 in Zwaanshoek.
Sedee

16 februari 2021

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid A-16 en A-4 RED
(2021-0000073) Nijman, Herman

3

Port. houder

Onderwerp

Cluster

de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid A-16 en A-4;
2.

de wijzigingen gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid A16 en A-4 betreffen:

ARTIKEL I
De Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt
als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 komt onderdeel d te luiden:
d. de deelnemers: de colleges van de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem,
Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Hoeksche
Waard, Dordrecht, Moerdijk, Breda, en de Minister;
B
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende:
Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een lid
van het algemeen bestuur binnen twee maanden mondeling of schriftelijk de door een
of meer leden van het college dat hem als lid heeft aangewezen, gevraagde
inlichtingen, tenzij dit in strijd is met het algemeen belang.
2. Het derde lid, komt te luiden:
3. Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft het
dagelijks bestuur binnen twee maanden mondeling of schriftelijk de door een raadslid
van een deelnemende gemeente gevraagde inlichtingen, tenzij dit in strijd is met het
algemeen belang. Het dagelijks bestuur verstrekt deze inlichtingen tevens aan het
Algemeen bestuur en de raden van de overige deelnemende gemeenten. Het door de
Minister aangewezen lid geeft de Minister mondeling of schriftelijk zo spoedig mogelijk
de door de Minister gevraagde inlichtingen.
C
In artikel 26, eerste lid, wordt “1 januari 2021” vervangen door: 1 januari 2026.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst.
Sedee; Nobel

Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050
(2021-0000069) Lammertink, Mark
1.
2.

13)

Allen

RED

in te stemmen met de zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Collegeafspraken

CEB

Er zijn geen collegeafspraken.
14)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
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Brief aan de raad over Informatie Coronamaatregelen VII
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Zienswijze BRS Ontwerp Voorkeursbesluit
Luchtruimherziening
Het college neemt kennis van de brief.
15)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
16)

Allen

Stand van zaken en maatregelen Corona-virus

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de stand van zaken en maatregelen.
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