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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-17-001799 - 103390 

Onderwerp Allonge project Nieuw Meerzicht fase 1 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

  

1. Om in te stemmen met 
de Allonge voor de locatie Nieuw 
Meerzicht, waarmee de looptijd 
van de met Timpaan afgesloten 
intentieovereenkomst  tot 
1 januari 2019 wordt verlengd 

2. Om de burgemeester aan 
wethouder J. van der Laan een 
volmacht te verlenen om namens 
de burgemeester de Allonge te 
ondertekenen 

3. Om de kaders uit het ontwerp-
Masterplan Meerzicht (2014) niet 
langer als vertrekpunt voor de 
participatie en de planontwikkeling 
te beschouwen. 

4. Om de Participatiegroep Meerzicht 
middels bijgevoegde brief over de 
Allonge en de stand van zaken van 
het project te informeren.  

5. Om de gemeenteraad middels 
bijgevoegde brief over de Allonge 
en de stand van zaken van het 
project te informeren. 

Samenvatting Op 3 februari 2017 heeft u de intentieovereenkomst met Timpaan ondertekend. 
Het is partijen niet gelukt om binnen de in de intentieovereenkomst gestelde 
looptijd (1 februari 2018) tot afronding van het aan de gemeenteraad voor te 
leggen haalbaarheidsonderzoek en anterieure overeenkomst te komen. Het plan 
dat voortgekomen is uit de participatie voldoet nog niet aan alle beleidskaders 
(zoals het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (hierna: HIOR)). Met behoud 
van de afspraken met de Participatiegroep Meerzicht (hierna: PGM) werken 
gemeente en Timpaan aan een aangepast, haalbaar en gedragen plan. Dit kost 
meer tijd dan voorzien. Om bovengenoemde redenen besluit het college tot 
verlenging van de intentieovereenkomst tot 1 januari 2019 middels het afsluiten 



van een Allonge.  In deze Allonge is ook opgenomen dat wij het Ontwerp-
Masterplan Meerzicht 2014 (hierna: Masterplan) als vertrekpunt voor de 
herontwikkeling zullen verlaten. Timpaan, PGM en wij komen tot de conclusie 
dat het in de intentieovereenkomst genoemde Masterplan door de tijd en de 
ontwikkelingen achterhaald is.  
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 132321 

Onderwerp Advies regiodag Holland Rijnland 5 september 2018 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 4 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 5 september 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
1. PHO+ Energie, 
2. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer), 
3. PHO Maatschappij (WMO, Participatie, Jeugd, Vervoer), 
4. PHO Bestuur & Middelen. 

Samenvatting Op 5 september 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in Katwijk. 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten, die in 
bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 
portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO+ Energie, 
2. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer), 
3. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer), 
4. PHO Bestuur & Middelen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-056471 - 132800 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 28 augustus 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 28 augustus 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


