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Amendement schraooen Islamitische School in Westland

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op dinsdag 09 november2e2L,

Overweqende dat:
- De raad van gemeente Westland zich bij meerderheid heeft uitgesproken tegen het

vestigen van een islamitische basisschool in Wesfland

Wiiziqt de beorotino als volot :
- Het opgenomen bedrag in de Programmabegroting2O22-2025 van € 450.000 in

2022 voor de Islamitische school in Westland te schrappen uit de begroting,- Het vrijgekomen bedrag terug te storten in de algemene middelen.

En gaat over tot de orde van de dag
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Amendement vergadering gemeenteraad Westland dd g november 2021

' N ieuwe Regionale Woningmarktafspraken'

De raad van gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag g november 2021

qehoord de beraadslaqinqen,

neemt in overweqinq dat

. in de concept-programmabegroling2022-2025 is opgenomen (pagina 62) dat de gemeente Westland,

in samenspraak met regio Haaglanden en de woningcorporaties, de betaalbaarheid, de

beschikbaarheid en spreiding van de sociale huur-/ koopvoorraad zal borgen conform de Nieuwe

Regionale Woni ngmarktafspraken,

stelt vast dat

. tussen de in Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden samenwerkende gemeenten (nog) geen

overstemming bestaat over de inhoud van Nieuwe Regionale Woningmarktafspraken,

is van oordeel dat

o het dan te prematuur is in het lokale volkshuisvestingsbeleid de Nieuwe Regionale

Woningmarktafspraken als uitgangspunt en/of leidraad voor het beleid en uitvoering te nemen,

en besluit

. in de programmabegroting 2022-2}25de passage "Borgen van de betaalbaarheid, beschikbaarheid

en spreiding van de sociale huur-/koopvoorraad in samenspraak met regio Haaglanden en de

woni ngcorporaties, conform de Nieuwe Regionale Woningmarktafspraken"

te wijzigen in "Borgen van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huur-/ koopvoorraad

in samenspraak met de gemeenten en de woningcorporaties in de regio Haaglanden."
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WËSTLANDVERSÏANDIG

Motie MakkelUker realiseren mantelzorgwoningen in Westland

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 202L;

Overwegende:

dat mantelzorgwoningen in principe vergunningsvrij gebouwd kunnen worden als aan

bepaalde voorwaarden voldaan wordt;

dat deze woningen tijdelijk gerealiseerd kunnen worden;

dat de realisering vaak bijdraagt aan de kwaliteit van leven, maar ook bewerkstelligt dat
senioren langer zelfstandig kunnen wonen in hun bekende omgeving, hetgeen niet alleen

voor hun eigen leven belangrijk is, maar ook betekent dat minder aanspraak gemaakt

behoeft te worden op financiële middelen van de gemeente of derden;

dat per gemeente andere invulling gegeven wordt aan de noodzaak om een

mantelzorgwoning te realiseren. Bij de ene gemeente worden vergaande medische

onderbouwingen verlangd en bij de andere gemeente is het totaalplaatje van de

maatschappelijke belangen uitgangspunt;

dat de gemeente Westland hier een strak beleid hanteert met hoge medische noodzaak

die dan onderbouwd moet worden met medische verklaringen, waardoor de realisering

niet mogelijk wordt gemaakt;

dat deze motie het College oproept

Verzoekt het College:

Het beleid inzake mantelzorgwoni te

nemen de maatschappelijke wenselij

communiceren met onze inwoners.

Gaat over tot de orde van de dag
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Motie inzet Bibliotheek op School voor alle basisscholen in Westland
De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 202I

Constaterende dat:

Het lezen van boeken meer en extra gestimuleerd moet worden onder de jeugd.
De jeugd beter en dus verstandiger leert omgaan met internet, social media en games.
Bibliotheek Westland dit kan aanbieden aan de scholen door het programma DBOS
oftewel Bibliotheek op School,
Inmiddels 17 scholen zijn aangesloten bij het programma DBOS en gemeente Westland
in totaal 3B basisscholen heeft.

Overweoende dat:

Alle basisscholen in Westland aansluiten bij het programma DBOS.
De gemeente hierin gaat faciliteren, zodat de Westlandse jeugd vanaf de kleuterschool
tot aan groep B een extra stimulans krijgt om zich meer te kunnen ontwikkelen door
het lezen van boeken en door de inzet van med heid b
het gebruik van het internet,
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Alle basisscholen de mogelijkheid te g
program.ma DBOS en daarom te onde
faciliteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE INZAKE APART OPNEMEN HlO KOSTEN IN DE
BEGROTII\G

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 09 november 2021

Overwegende dat:

' Onlangs in de Raadsvergadering van26 oktober jl. uitgebreid aan de orde
is geweest de regionale samenwerking op H10 gebied én de Regio visie;r Een van de punten die daarbij naar voren is gekomen het belang van een
goede en tijdige informatie voorziening naar de Raad is;

. Daar het afgelopen tijd aan heeft geschort, zie ook het RKC rapport
hierover;

. Het noodzakelijk is om hier een verbetersrag in te maken;
o Het in dat kader verhelderend voor de Raad zou zljnals voortaan in de

begroting apart wordt vermeld welke kosten er voor de H10 worden
gemaakt;

. Nu dit immers niet uit de begroting direct is af te leiden;

Verzoekt het college:

om voortaan in de begroting het totale budget voor uitvoering van de
jeugdhulp door het servicebureau H10 apart te vermelden.

a

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie vergadering gemeenteraad Westland d.d.9 november 2O2l

' Kleinscha lige woon- f zorg proiecten in Westla ndt

De raad van gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november2O2l

gehoord de beraadslagingen,

neemt in overweging dat

. door het sluiten van de verzorgingshuizen veel ouderen geen andere keuze hebben dan
thuis te blijven wonen, ook als zijzelf anders zouden willen of niet meer kunnen,

o uit onderzoek bl'tjkt dat 1 op de 5 ouderen liever zo beschut zou willen wonen als in het
verzorgingshuis, en deze behoefte dus ook onder Westlandse ouderen bestaat,

. kleinschalige woon -/zorgprojecten een keuze biedt die er nu voor veel ouderen niet is,

namelijk het oud kunnen worden in een beschutte woonvorm in de vertrouwde'eigen'
wijk of het'eigen' dorp,

o kleinschalige woon-zorgprojecten in positieve zin een bijdrage kan leveren in het
aanpakken van de woningnood in Westland, naast het aanpakken van eenzaamheid, het
beter en efficiënter organiseren van zorg, het bieden van 'crisisopvang', het tegengaa
van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers.

is van oordeel dat

. kleinschalige woon -/zorgprojecten in Westland een goede invulling geeft aan de ambitie
beter te zorgen voor kwetsbare en oudere Westlanders

verzoekt het college

. om samen met bijvoorbeeld de Westlandse woningcorporaties, de ouderenbonden en
Seniorenraad de mogelijkheden voor het realiseren van kleinschalige woon-/zorg-
projecten in Westland nader uit te werken, hierbij de wenselijkheid van een
gemeentelijke stimuleringsregeling als ondersteuning van particuliere initiatieven op
dit terrein te betrekken en bij de Voorjaarsn ota 2022 deze uitwerking te delen met de
gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag
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WËSTLANDVERSTANDIG

Motie Tweede servicefl at

De Raad van de Gemeente Westlan

Overwegende:

dat het College omarmt het íníti

dat het bestuur van de bestaande van

25 oktober 202L, op een drietal punten steun zoekt bij de gemeente:

- gronden verwerven eigendom van de gemeente;

- constructieve opstelling bij de anterieure overeenkomst;

- snelheid bij de planologische invulling;

dat deze motie beoogt de drie punten verzekerd te krijgen;

dat deze motie het College oproept om parallel met dit traject ook in de andere

dorpen soortelijke trajecten op te staften op een centraal gelegen locatie omdat

goedkope woningen met zorg en beheer op maat en centrale voorzieningen de

aangewezen oplossing is voor veel inwoners op leeftijd;
ëp4

Verzoekt het Colleoe:

Om actief mee te werken met de drie punten zoals het bestuur van de servi

dat wenst;
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En

Het Col ege te verzoeken in de komende tijd te zoeken naar andere mogel

voor de bouw van serviceflats in andere dorpen en dat te doen in overleg

betrokken organisaties zoals Seniorenraad, KBO-PCOB, woningcorporaties, DSW
'7/d'ê

Zorgkantoor etc,;
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Gaat over tot de orde van de dag.
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Motie vergadering gemeenteraad westland dd 9 november 2o2l

'Géén extÍa lastenverhogingên vooÍ ondeÍn€mers, spoÊ.
verenigingen, cu ltu rele inste[ingen en vrlfwilligers-
organisatiest

De raad van gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 2021

qehoofd de beraadsla g.i ngen,

neemt in overweging dat

' in de concept-begroting 2A22-2025 is voorzien dat in 2o23 een reclamebelasting wordt
ingevoerd fiaarlijkse opbrengsten geraamd op o,75 miljoen euro) en

' ih 6lê ee neeFt-be g reting le-l 3035 is-veer-ien á^f, cte r,^mrroncatiar+goling ozn voor
s fignrr€er€*nisati{rs+or_

e_n vqo_rIs da!

r de septembercirculaire een positief effect heeft op de concept-begroting 2022-2C,25,
(voor 2022 bedraagt het financieel voordeel ruirn 3 miljoen euro en voor de jaren daarna
circa 2,5 miljoen euro),

isrran-serdeetda!

. voor veel ondernemers,
de effecten van de coronacrisis (nog jaren lang) financièle wonden zullen achterlaten,

' in dat perspectief extra lastenverhoging voor ondernemers en verenigingen in Westland
moet wo rden Voorkornen,

9-o leslur!

r niet over te gaan tot de invoering van een reclamebelasting,

ncr'l hnuar"iJol3 voorÈte zetten voot ol rbe : aalde tUCr

' de kosten van dit besluit te dekken uit de geprognosticeerde batig saldi in de
jaren 2023-2025 (na mutaties door effecten septembercirculaire),

r de structurele lasten van deze voorstellen te betrekken bij de totstandkoming van het

financieel meerjarenperspectief dat de financiële startpositie is bij het opstellen van de

Voorjaarsnota 2022.1
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Motie ínstellen beroep teqen vernietiginqsbesluit

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 9 november 202L;

Ovenaregende:

Minister Slob kondigde aan het raadsbesluit van 1 juni 2021 inzake de komst

van de islamitische school in Westland te vernietigen c.q. te laten vernietigen;

Verwacht wordt dat dat besluit op zeer korte termijn genomen wordt en dat dus

ook op korte termijn beroep bij de Raad van State moet worden ingesteld door

de Raad;

De Raad er aan hecht op te merken dat dit beroep ten laste zal worden gebracht

van de lokale partijen en dus geen gemeenschapsgeld zal of mag kosten;

De Raad wel bijtijds een procesbesluit dient te nemen en vandaar dit

initiatiefuoorstel;

De Raad spreekt uit:
Tot het instellen van beroep tegen het vernietigingsbesluit, althans een besluit wat

genomen wordt door de Minister / Kroon over het raadsbesluit van 1 juni 202I, bij de

Raad van State en een delegatie van raadsleden te machtigen de beroepsgronden te

formuleren 
WV

LV

Gaat over tot de orde van
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