
 

1 

 
VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 1-9-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
H. Romeijn Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

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

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 25-8-2020 
De openbare besluitenlijst dd 25-8-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 36 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Concept regionale omgevingsagenda 

2040, aan de slag met Hart van 

Holland: vaststellen wensen en 

bedenkingen, aanbieden aan de raad 

 

  Collegebesluit : 1. De Regionale 
Omgevingsagenda 2040, 
Aan de slag met Hart van 
Holland, aan te bieden aan 
de raad. 

2. De volgende wensen en 
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bedenkingen aan de raad 
voor te stellen 

   

 5.2 Collegevoorstel : Ter inzage ontwerp-wijzigingsplan 

Doeslaan 40 

 

  Collegebesluit : 1. Het ontwerp-wijzigingsplan 

Doeslaan 40 (bijlage 1), als 

vervat in 

planidentificatienummer 

NL.IMRO.0547.WPdoeslaan40-

ON01, voor zes weken ter 

inzage te leggen. 

2. Voor de herontwikkeling van 

Doeslaan 40 een 

exploitatieovereenkomst 

(bijlage 2) aan te gaan, welke 

tevens het kostenverhaal regelt. 

3. Af te zien van het realiseren van 

sociale woningbouw op de 

locatie Doeslaan 40 door 

toepassing te geven aan het 

afkoopbeleid. 

4. Geen exploitatieplan voor de 

herontwikkeling van Doeslaan 

40 vast te stellen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar inzet PGB 
vervoer 

 

  Collegebesluit : 1. Conform het advies van de 
bezwarencommissie, het 
bezwaar van 16 december 2019 
(5.2019.1268) tegen het besluit 
van 4 november 2019 niet-
ontvankelijk te verklaren; 

2.  Conform het advies van de 
bezwarencommissie, het 
bezwaar van 19 februari 
(5.2020.0242) tegen het besluit 
van 8 januari 2020  ongegrond 
te verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van 
de kosten ex artikel 7:15 Awb in 
beide gevallen af te wijzen 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Beslissing op bezwaar PGB  

  Collegebesluit : College besluit contrair aan het voorstel 
en gaat mee met het advies van de 
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commissie. Wethouder Binnendijk 
wordt gemandateerd om de zaak 
conform hetgeen is besproken in het 
college af te handelen 

 

6  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


