
 

Gemeenteberichten
Donderdag 6 januari 2022   week 1

RAADSINFORMATIE
Commissievergadering 
Op dinsdag 11 januari 2022 is er een commissievergadering. De vergadering begint 
om 19.30 uur. Vanwege de recente coronamaatregelen vindt de vergadering niet 
plaats in het gemeentehuis, maar is deze volledig digitaal.

Wilt u de commissievergadering volgen?
De uitzending begint zoals gebruikelijk enkele minuten voor aanvang van de 
vergadering. U kunt de vergadering live bekijken en u kunt ook de uitzending 
terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op 
https://www.middendelfland.nl/uitzending. 

Agenda 
• Voorstel tot eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen  

M-D 2022
• Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2022
• Voorstel inzake Adviesrecht raad op grond van de Omgevingswet
• Voorstel participatieplicht bij particuliere plannen Omgevingswet
• Voorstel tot instemmen met het Projectplan NPO-gelden Midden-Delfland 
• Voorstel inzake Wet inburgering 2021
• Brief college over Tussenakkoord woningmarktafspraken regio Haaglanden

De vergaderstukken zijn in te zien 
• In het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van 

Raesfeltstraat 37, Schipluiden
• Via www.middendelfland.nl/ibabs
• Tablets / app IBabs Pro
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger
• www.ibabs.eu 
 Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger /  Wachtwoord: burger

Inspreekmogelijkheden
Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de 
commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor 
onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering 
een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is maximaal 5 
minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker 
worden ingekort. Aanmelden om in te spreken kan tot en met maandag 10 januari 
17.00 uur via het mailadres griffie@middendelfland.nl. U ontvangt een inlogcode om 
deel te nemen aan de digitale vergadering.

Mailservice
U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht 
ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke 
website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.

Heeft u iets gevonden, of bent u iets verloren? Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Gevonden voorwerp
Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt dit 
eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten gebruiken 
deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp bewaart u thuis en 
na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u eigenaar. Hieraan zitten wel 
een paar voorwaarden. U vindt deze op www.middendelfland.nl/verloren-of-gevonden-
voorwerpen-melden. Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de 
gemeente inleveren.  

Verloren voorwerp
Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden? Kijk ook dan op  
www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt over de 
gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier ook meteen 
aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt u eventueel voor de 
verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), 
fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer over op www.middendelfland.nl.

Voorwerp gevonden of juist verloren?

www.middendelfland.nl Anna van Raesfeltstraat 37  •  2636 HX   •  Schipluiden   

Den Hoorn

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de 
Dijkshoornseweg 122, 2635 ET Den Hoorn  
(Z-HZ_WABO-2021-0682).

- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 
damwand aan de Lookzicht 1, 2635 EZ Den Hoorn 
(ZHZ_WABO-2021-0685).

Maasland

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het bouwen van een 

ontvangstruimte en het herbouwen van een 
historische kas aan de Maaslandse Dam 20, 3155 CH 
Maasland (Z-HZ_WABO-2021-0684).

(APV)vergunningen
- Verleende vergunning aan Montageteam Nederland 

B.V. voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de 
weg aan de Maaslandse Dam 21 in Maasland op 
maandag 10 januari 2022. 

Schipluiden

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
- Aanvraag vergunning voor het oprichten van een villa 

aan de Gaagweg naast de huisnummers 2 en 2a, 
(sectie Q 482, 2636 AG) in Schipluiden  
(Z-HZ_WABO-2021-0683).

Aanvragen en Besluiten  Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten  
worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. 
Deze bekend makingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > over bestuur en organisatie  
> nieuws en publicaties > officiële bekendmakingen.
Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze  
kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum 
via (015) 380 41 11.


