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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 7-6-2022 
TIJDSTIP  : 10:00-12:30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
H. Romeijn Wethouder 
B. Vastenhoud Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
A.M. Roos Gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de interne verslaglegging en openbare besluitenlijst 31 mei 2022 
De interne verslaglegging en openbare besluitenlijst dd 31-5-2022 is ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 23 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  OPENBARE BESLUITEN 
 

 4.1 Collegevoorstel : 1e Bestuursrapportage 2022 
 

 

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 1e bestuursrapportage 
2022 
 

2. De 1e bestuursrapportage 2022 aan te 
bieden aan de raad 
 

3. De raad voor te stellen om: 

• gelet op de 1e 
Bestuursrapportage 2022 de 
begrotingswijziging 2022 vast 
te stellen; 
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• kredieten beschikbaar te 
stellen voor een bedrag van € 
632.900; 

• kredietinkomsten te ramen 
voor een bedrag van € 
140.000; 

• kredieten te verlagen voor een 
bedrag van € 133.700: 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Zoals in de financiële verordening opgenomen 
wordt 2x per jaar een bestuursrapportage 
opgesteld. Hierbij de 1e bestuursrapportage 2022. 
In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op 
relevante afwijkingen op doelen, activiteiten en 
budget op basis van de eerste 4 maanden van 
2022. 
 

 

   

 4.2 Collegevoorstel : Verlenging overeenkomst inhuur 

beleidsmedewerker wonen 

 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de verlenging van de 
inhuur van de beleidsmedewerker wonen 
voor de periode van een half jaar (3 juni 
2022 tot en met 3 december 2022) voor 
gemiddeld 32 uur per week. 
 

 

    1. Verlenen van volmacht aan de interim-
manager sociaal domein voor het 
ondertekenen van de Verlenging 
overeenkomst inhuur beleidsmedewerker 
wonen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Verlenen van volmacht aan de interim-manager 
sociaal domein voor het ondertekenen van 
de Verlenging overeenkomst inhuur 
beleidsmedewerker wonen. 
 

 

 

 4.3 Collegevoorstel : Gunning werkzaamheden bestek “Herinrichting 
Laan van Berendrecht” Bestek 22-LDPSI-01  
 

 

  Collegebesluit : Akkoord te gaan: 
1. met de opdrachtverstrekking voor de  

Herinrichting Laan van Berendrecht aan 
inschrijver Daallin BV uit Pijnacker voor het 
bedrag van € 462.500. 
 

2. akkoord te gaan en de Manager Fysiek 
Domein te mandateren om met een max 
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van 10% van de aanneemsom afwijkingen 
binnen dit contract (binnen de scope 
opdracht) op te 
lossen. En dit af te stemmen met de 
verantwoordelijk portefeuillehouder. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het doel is om de Laan van Berendrecht veiliger in 
te richten, onderdeel daarvan een 
gescheiden fiets en voetpad aanleggen. De 
openbare verlichting wordt vervangen door 
duurzame ledverlichting. Daarnaast worden in het 
kader van klimaat adaptieve maatregelen het 
afwateringssysteem Aquaflow vervangen voor een 
hemelwaterriolering en wordt er 1000 m2 extra 
groen aangelegd. Dit ontwerp is in februari 2022 
gepresenteerd aan de bewoners, afspraak is dat zij 
voor de start van de werkzaamheden een 
bewonersbrief krijgen. 
 

 

5  SLUITING 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
A.M. Roos       L.M. Driessen- Jansen   

    


