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Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

Vaststelling
besluitenlijst
22-053

Concept besluitenlijst B&W 24 februari 2022 on- 8 maart 2022
gewijzigd vast te stellen.

Jaarverslag
Rekenkamercommissie

1.

Kennis te nemen van het RKC jaarverslag 2021.

Westland 2021

2.

De RKC hierover te informeren conform
brief.

8 maart 2022

Toelichting:
De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijke commissie en helpt de gemeenteraad
bij het uitvoeren van controlerende taken. Elk
jaar stelt de RKC een onderzoeksplan op waarin
staat welke onderzoeken uitgevoerd gaan worden. Na afloop van elk onderzoeks jaar stelt de
RKC een jaarverslag op. In 2021 heeft de RKC
op de onderwerpen Jeugdhulp in de H10-regio,
subsidiebeleid en risicomanagement eindrapporten opgeleverd. Tevens zijn in 2021 het opvolgingsonderzoek informatiebeveiliging en het onderzoek veiligheidsbeleid opgestart.
22-054

Onderzoeksplan 2022

1.

Kennis te nemen van het Onderzoeks-

2.

plan 2022 RKC Westland.
RKC Westland hierover te informeren

RKC Westland

8 maart 2022

conform brief.
Toelichting:
Elk jaar stelt de RKC een onderzoeksplan op
waar in staat welke onderzoeken uitgevoerd
gaan worden. In 2022 starten het opvolgingsonderzoek naar de inzichtelijkheid van begrotings en verantwoordingsstukken, het onderzoek naar
de kaderstellende rol van de gemeenteraad en
het opvolgingsonderzoek naar het geb ruik van
geheimhoudingsbepalingen. Daarnaast zullen de
in 2021 gestarte onderzoeken, te weten het opvolgingsonderzoek informatiebeveiliging en het
onderzoek naar het veiligheidsbeleid, in 2022
worden afgerond.
22-055

Kwaliteitsmonitor On-

1.

dersteuning en Regie
bij het huishouden
(ORH) 2021

Kennis te nemen van de rapportage
“Kwaliteitsmonitor ORH 2021” van SDO
Support.

2.

De raad conform brief te informeren over
de kwaliteitsmonitor ORH 2021.
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Toelichting:
Sinds 1 januari 2019 werken de gemeenten
Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (de
H4) resultaatgericht samen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daaronder valt ook
de Ondersteuning en Regie bij het Huishouden
(ORH). Om inzicht te krijgen in de effecten van
het resultaatgericht wer ken is SDO Support ingeschakeld om enerzijds onderzoek te doen
naar de tevredenheid van klanten over de
dienstverlening en anderzijds een objectief oordeel te geven over het resultaat, een schoon en
leefbaar huis. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten in hoge mate tevreden zijn. Alle gecontracteerde organisaties scoren voldoende op het resultaat van een schoon en leefbaar huis.
22-056

Subsidieverlening

1.

Seniorenraad 2022

De Seniorenraad voor 2022 een subsidie 8 maart 2022
toe te kennen van € 13.250.

Toelichting:
De Seniorenraad Westland is opgericht in 2017
met het doel ouderen in de gemeente te vertegenwoordigen. De Seniorenraad ontvangt hiervoor sinds de oprichting een subsidie van
€ 5.000 per jaar. Omdat men ook activiteiten wil
organiseren die bijdragen aan de kwaliteit van
leven van senioren, is gevraagd om extra subsidie. Concreet gaat het om activiteiten gericht op
het realiseren van geschikte woningen, financiele fitheid, mobiliteit en mentale veerkracht.
Vooruitlopend op het nieuwe subsidiebe leid ontvangt de Seniorenraad in 2022 een extra subsidie van € 8.250.
22-057

Incidentele subsidie

1.

restauratie Joodse begraafplaats Naaldwijk

Een incidentele subsidie te verlenen van 8 maart 2022
€ 30.000 voor de restauratie van de
Joodse Begraafplaats in Naaldwijk

2.

Bij de 1e Actualisatie 2022 de raad voor
te stellen een budget van € 30.000 be schikbaar te stellen vanuit de algemene
reserve.

3. Vooruitlopend op de besluitvorming door
de raad over het beschikbaar stellen van
het budget, deze subsidie alvast te ver strekken.
3. De raad conform brief te informeren over
de punten 1 tot en met 3.
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Toelichting:
De Joodse begraafplaats is de oudste nog bestaande begraafplaats van Naaldwijk. Het terrein werd in 1794 aangekocht . Op de begraafplaats werden joden uit de wijde omgeving begraven. Sinds 1938 is er niet meer begraven.
Het besluit om subsidie beschikbaar te stellen
vloeit voort uit de brede wens van de gemeenteraad en het college een bijdrage te leveren aan
de restauratie van de Joodse Begraafplaats .
Hiermee blijft dit cultuur historisch erfgoed behouden. Met de subsidie kan de restauratie op
korte termijn worden uitgevoerd.
22-058

Afdoening motie 1372
Kansrijke Start

1.

In te stemmen met de voorgestelde uitvoering van de motie Kansrijke Start en

8 maart 2022

de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.
2.

De raad hierover conform de in mandaat
aan te passen brief te informeren.

Toelichting:
Het actieprogramma Kansrijke Start van de
Rijksoverheid is bedoeld om (aanstaande)
kwetsbare ouders te helpen, zodat hun kinderen
zo gezond mogelijk hun leven starten. Op 21
september 2021 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de mogelijkheden te verkennen om als Wes tland een
impuls te krijgen vanuit dit programma. Daarnaast wordt gevraagd het programma in Westland in te voeren, in navolging van de buurgemeenten, zoals Delft, Maassluis, Schiedam en
Rotterdam.
Met betrokken partijen is de afgelopen maanden
verkend op welke wijze Kansrijke Start het
beste in Westland kan worden ingevoerd. Er
wordt zoveel mogelijk aangesloten op de afspraken en werkwijzen die zijn opgesteld door de
coalitie Kansrijke Start in Delft. Het streven is
om voor het einde van dit jaar een coali tie
Kansrijke Start Westland te vormen.
22-059

Besteding specifieke
uitkering verlaging van
energierekening

1.

Het door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van € 510.078 ten behoeve van duurzaamheidsinitiatieven
voor mensen met een laag inkomen te
besteden aan een actie waarbij huishoudens met een laag inkomen een energiebesparingsbox/voucher wordt
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aangeboden in combinatie met een gesprek met een energie(besparings)coach.
Toelichting:
Voor de ruim een half miljoen huishoudens die
te maken hebben met energiearmoede betekenen de stijgende gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te betalen is. Het Rijk heeft
daarom een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor energiebesparingsmaatregelen ter
ondersteuning van huishoudens met energie -armoede. Het college wil deze uitkering besteden
aan een energiebesparingsbox die zij kunnen
vullen met producten naar keuze waarmee zij
energie kunnen besparen, gecombineerd met
een gesprek met een besparingscoach . Die leert
de huurders hoe zij eenvoudig en op een slimme
manier veel energie kunnen besparen.
22-060

Collegeverklaring en
verantwoording ENSIA

1.

2021
2.

De 'ENSIA Rapportage Informatieveiligheid 2021 Gemeente Westland' vast te
stellen.
De 'Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Gemeente Westland' vast te stellen, te ondertekenen en
aan te bieden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius en BKWI voor

3.

de verticale verantwoording .
De rapportage van de zelfevaluatie DigiD
en Suwinet behorend bij de Collegeverklaring vast te stellen ('bijlage 1 DigiD'

4.

en 'bijlage 2 Gebruik van Suwinet') .
Het 'Verbeterplan Suwinet 2021' vast te

5.

stellen.
De 'ENSIA Rapportage zelfevaluatie informatiebeveiliging 2021 Gemeente
Westland' vast te stellen.

6.

De 'Verantwoordingsrapportage BAG,
BGT en BRO' vast te stellen .

7.

De 'Verantwoordingsrapportage WOZ'
vast te stellen.

8.

Verantwoording over informatiebeveiliging aan de raad af te leggen via de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag
2021.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het college over informatieveiligheid
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via de landelijke ENSIA -systematiek (Eenduidige Normering Single Information Audit). Dit
betekent dat het college via dezelfde systematiek in één keer interne verantwoording aflegt
aan de raad en externe verantwoording aflegt
aan diverse externe toezichthouders. De gemeente Westland scoort voor alle onderwerpen
over het algemeen een voldoende. Een aantal
verbeter- en aandachtspunten die uit de zelfevaluaties voortkwamen, is opgenomen in een
samenvattende rapportage ENSIA 2021. Met het
vaststellen van deze stukken wordt voldaan aan
de wettelijke verplichting op het gebied van de
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO),
Digitale persoonsidentifica tie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Inkomen (Suwinet).
De rapportages van de resultaten van de onderzoeken dienen vóór 30 april 2022 aan de diverse externe toezichthouders te worden verstrekt.
22-048

Vaststelling geactualiseerd Gebiedsgericht

1.

Plan Uitvoeringsprogramma 2022 en be-

2a. Vervangingskredieten van in totaal €
2.080.000,- ter beschikking te stellen

schikbaar stellen vervangingskredieten en
nieuwe kredieten kleiner dan € 250.000,-

Het Gebiedsgericht Plan Uitvoeringsprogramma 2022 vast te stellen.

voor de uitvoering van diverse projecten
binnen het uitvoeringsprogramma Sterke
groenstructuur.
2b. Vervangingskredieten van in totaal €
4.692.000,- ter beschikking te stellen
voor de uitvoering van diverse projecten
binnen het uitvoeringsprogramma Duur zaam vastgoed en grond.
2c. Vervangingskredieten van in totaal €
8.992.000,- ter beschikking te stellen
voor de uitvoering van diverse projecten
binnen het uitvoeringsprogramma Kli maatbestendige Waterhuishouding.
2d. Vervangingskredieten van in totaal €
5.253.000,- ter beschikking te stellen
voor de uitvoering van diverse projecten
binnen het uitvoeringsprogramma Com pleet Infrastructureel netwerk.
2e

Vervangingskredieten van in totaal €
500.000,- ter beschikking te stellen voor
de uitvoering van diverse projecten bin nen het uitvoeringsprogramma Verant -
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woorde Afvalinzameling.
3. De raad te informeren conform brief.
Toelichting:
In 2019 heeft de gemeenteraad het Gebiedsgericht Plan (GGP) vastgesteld. In het GGP zijn de
onderhoudsniveaus, kernwaarden en kwaliteiten
vastgelegd die gelden voor de buitenruimten.
Op basis hiervan wordt er elk jaar door het college een GGP Uitvoeringsprogramma vastgesteld met daarin de werkzaamheden voor het
komende jaar en een doorkijk naar de jaren
daarna. Het college heeft nu het GGP uitvoeringsprogramma voor 2022 vastgesteld en de
hiervoor benodigde kredieten beschikbaar gesteld. Het gaat om vervangingsinve steringen
voor een totaalbedrag van € 21.517.000,-. Denk
aan vervanging van de kunstgrasvelden bij FC
’s-Gravenzande, HV Velo en Quintus , maar ook
aan duurzaamheidsmaatregelen met betrekking
tot het gemeentelijk vastgoed, zoals zonnepa nelen, sedumdaken en isolatiemaatregelen. Ook
worden deze gelden ingezet voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, waarbij zowel
het riool als de bestrating en het groen in een
wijk worden aangepakt. In 2022 staat dit bijvoorbeeld gepland voor de omgeving Heliotroop
in ’s-Gravenzande en de Dr. Weitjenslaan in
Poeldijk. Ook wordt er geïnvesteerd in zeven locaties waar duikers vervangen gaan worden en
locaties waar de bruggen worden aangepakt. In
2022 gaat het om vervanging van de fietsbrug
Groenelaan in Honselersdijk en de brug in de
Zwartendijk in Monster. De hiervoor genoemde
investeringen zijn slechts voorbeelden. Het is
geen volledige opsomming.
22-064

Dossier plattelandswo-

1.

Het dossier plattelandswoningen ter in-

ningen na aanleiding
van verzoek Westland

2.

zage te leggen bij de griffie.
De fractie WV hierover te informeren

Verstandig

middels een memo.
Toelichting:
Bij de behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan LOS percelen op 23 juni 2021 heeft
het college toegezegd onderzoek te zull en doen
naar de mogelijkheden van het instrument plattelandswoning in het glastuinbouwgebied. Na afronding van dit onderzoek heeft het college van
burgemeester en wethouders op 15 februari
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2022 besloten het instrument plattelandswoning
in Westland niet te introduceren. Naar aanleiding van dit besluit heeft de fractie Westland
Verstandig het volledige dossier plattelandswoningen opgevraagd.
22-065

Kavel 52 op het bedrijventerrein Honderdland

1.

fase 2

In te stemmen met het niet verkopen van 8 maart 2022
kavel 52 op het bedrijventerrein Honderdland fase 2 aan HOC vanwege het
niet kunnen realiseren van een duurzame

2.

en verkeersveilige oplossing.
In te stemmen met het uitwerken van een
nog nader te bepalen bestemming waarbij er geen extra in/uitrit nodig is op het
zogenoemde Pootje van Bram.

Toelichting:
Kavel 52 is de laatste kavel op het bedrijventerrein Honderdland fase 2 en is eigendom van de
gemeente. De gemeente heeft besloten deze kavel niet te verkopen en te onderzoeken of er
een andere bestemming mogelijk is, waarbij er
geen extra toegang gerealis eerd hoeft te worden op het ‘Pootje van Bram’.
22-066

Advies omtrent defini-

1.

In te stemmen met de bieding van Ar-

tieve bieding Arcade
betreffende herontwik-

cade, het voornemen tot het afsluiten
van de koop/-realisatieovereenkomst te

keling gemeentekantoor Monster

publiceren en de koop/ -realisatieovereenkomst verder uit te werken.
2.

Af te wijken van het amendement van de
gemeenteraad (13B Raad 21 mei, 2019)
voor wat betreft het woningbouwprogramma en de raad te informeren con-

3.

form brief.
Geheimhouding op grond van artikel 55
Gemeentewet op te leggen op de bijlage
"bieding Arcade” en de bijlage "beoordelingsrapport" gelet op artikel 10, onder
aanhef en tweede lid b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur.

Toelichting:
Op 25 mei 2021 heeft het coll ege de randvoorwaarden voor de verkoop van het voormalige
gemeentekantoor in Monster vastgesteld. Daarbij is besloten de grond op basis van geldend
beleid in eerste instantie aan te bieden aan een
woningcorporatie, om deze de mogelijkheid te
geven een bieding te doen met inachtneming
van de vastgestelde randvoorwaarden. Het
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college heeft Arcade verzocht een bieding te
doen. Na verschillende overleggen is er overeenstemming bereikt over de realisatie van 39
huurwoningen op deze locatie.
22-067

Anterieure overeen-

1.

De anterieure overeenkomst De Drie-

2.

sprong te Kwintsheul aan te gaan;
Op grond van artikel 55 lid 1 van Ge-

komst de Driesprong

8 maart 2022

meentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b
en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de
anterieure overeenkomst, samengevoegd
bestand grondeigenaren en de korte uiteenzetting risico woonrijp maken bij het
collegevoorstel.
Toelichting:
In het gebied ‘De Driesprong’ bij Kwintsheul
worden ca. 190 woningen gerealiseerd. In de
anterieure overeenkomst is vastgelegd welke
bijdrage de projectontwikkelaar aan de gemeente Westland moet betalen. Nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend, kan het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
22-068

Besluit vormvrije m.e.r.
'Driesprong'

1.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'De Drie- 8 maart 2022
sprong' vast te stellen.

Toelichting:
Het bestemmingsplan ‘De Driesprong’ maakt juridisch planologisch een woningbouwlocatie van
circa 190 woningen en 25 woningen in het nog
uit te werken deel mogelijk. Het gaat om eengezinswoningen en appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen en groen.
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Met
dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten leiden tot het doorlopen
van een m.e.r.-procedure en het opstellen van
een milieueffectrapport (MER). Het besluit om
geen MER. te maken is benodigd voor de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan
‘De Driesprong’.
22-069

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Driesprong’

1.

De nota van beantwoording reacties
3.1.1 Bro overleg voorontwerp bestemmingsplan en inspraakreacties ‘De Driesprong’ vast te stellen als resultaat van
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het vooroverleg en de indieners van de
inspraakreacties hiervan in kennis stellen;
2.

3.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Driesprong’ conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ter inzage te leggen;
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Driesprong’ in procedure gebracht. Dit
bestemmingsplan maakt een woningbouwlocatie
mogelijk bestaande uit eengezinswoningen en
appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen en groen. Het bestemmingsplan biedt ruimte
aan circa 25 woningen in het uit te werken gebied en in het overige deel circa 190 woningen,
waarbij voldoende sociale woningbouw (meer
dan 30%) wordt gerealiseerd en er plaats is
voor uitplaatsingskavels. Het gebied van de eigenaar waar geen overeenstemming mee is bereikt blijft buiten de ontwikkeling. In dit gebied
kunnen ca. 25 woningen worden gerealiseerd.
De woningen zijn onder andere nodig om de
doorstroming binnen de woningvoorraad van
Kwintsheul te bevorderen. Het ontwerpbestemmingsplan zal voor een periode van zes weken
ter inzage worden gelegd.
22-070

Anterieure Overeenkomst Uitbreiding

1.

Heenweg

In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst voor de uitbrei-

8 maart 2022

ding van Heenweg
Toelichting:
De gemeente sluit een anterieure overeenkomst
met Weboma over het plan ‘Uitbreiding Heenweg’. Het gaat om de ontwikkeling en het toevoegen van 76 woningen aan de kern Heenw eg
met een gevarieerd woonprogramma. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in
april/mei 2022 ter inzage kan worden gelegd .
Dan zal de gemeente een inloopavond organiseren over de plannen.

22-071

Implementatie
Omgevingswet

1.

De geschetste aanpak en bijgestelde
planning van de implementatie van de
omgevingswet, naar aanleiding van de
gewijzigde inwerkingtredingsdatum van
de Omgevingswet, waarbij uitgegaan
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wordt van een gewijzigde invoeringsda2.

tum van 1 januari 2023 vast te stellen.
De gemeenteraad te informeren conform
brief.

Toelichting:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is
wederom uitgesteld. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken in de gemeente
Westland en over de werkzaamheden die ter
voorbereiding op deze wet nog moeten worden
gedaan. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is 1
januari 2023. Tot op heden is een groot aantal
randvoorwaardelijke besluiten voor invoering
van de Omgevingswet al genomen. De komende
periode wordt er nog gewerkt aan het Omgevingsplan, een nieuwe legesverordening, instrument Programma, bruidschatregels (regels die
van het Rijk naar gemeenten en waterschappen
verhuizen), participatie en communicatie. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het
Omgevingsplan doorontwikkeld, worden de omgevingswaarden gemonitord en zal de Omgevingsvisie worden geëvalueerd.
22-072

Financiële afronding

1.

van het project
Bredenel te Poeldijk

Een financiële bijdrage aan de ontwikke- 8 maart 2022
laar te bepalen op € 36.800 ten aanzien
van de opgeleverde infrastructurele verbetering op basis van contractuele inspanningsverplichting.

Toelichting:
Het project Bredenel te Poeldijk wordt momenteel opgeleverd met een eindcontrole en kadastrale overdracht van gronden. Ook op financieel
gebied dient het project afgesloten te worden.
De ontwikkelaar heeft financiële gegevens aangeleverd bij de gemeente ter onderbouwing van
een verlies op de herstructurering. Tevens is
door de ontwikkelaar - op verzoek van de gemeente - een openbare weg aangelegd langs de
bestaande woningen langs de Gantel. Daarom
zal circa € 37.000 niet in rekenin g worden gebracht bij de ontwikkelaar.
22-033

Mandaatbesluit pro-

1.

jectenlijst Westland
Agenda en rol Stuur-

De Strategisch Regisseur Economie (Be- 8 maart 2022
leid), zijnde medewerker Ontwikkeling,
mandaat te verlenen om de projectenlijst

groep WA III
2.

Westland Agenda III vast te stellen.
Kennis nemen van nadere toelichting rol
Stuurgroep WA III.
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Toelichting:
Op 6 juli 2021 heeft het college de Subsidieregeling Westland Agenda III vastgesteld.
Binnen de Westland Agenda III werken de gemeente en het Westlandse bedrijfsleven samen,
met als doel een veerkrachtige Westlandse economie. Hiervoor heeft het college een programma vastgesteld. Projecten die onderdeel
uitmaken van het programma komen voor subsidie in aanmerking.
Op dit moment maakt de Stuurgroep WA III een
eerste selectie van de projectvoorstellen die
mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie. Het college beslist vervolgens of het project
wordt toegevoegd aan de projectenlijst. In de
nieuwe werkwijze wordt het besluit om het p roject toe te voegen aan de projectenlijst gemandateerd aan een ambtenaar, zodat het proces
sneller verloopt. Het uiteindelijke besluit om al
dan niet subsidie toe te kennen wordt genomen
door het college.
22-073

Subsidie Varend Corso
2022

1.

Stichting Varend Corso voor de editie
van 2022 - naast de structurele subsidie
van € 35.000,00 - een aanvullende, incidentele subsidie van € 40.000,00 voor de
extra activiteiten toe te kennen.

Toelichting:
Het Varend Corso krijgt – naast de structurele
subsidie van € 35.000 – voor de editie van 2022
een hogere subsidie van € 40.000 voor extra activiteiten. Door de coronacrisis ging het Varend
Corso de afgelopen twee jaar niet door. Dat is
jammer voor het evenement, de bezoekers en
Westland als geheel. Het Varend Corso is een
belangrijk uithangbord voor Westland. De editie
van 2022 is hét moment om al het moois en bijzonders dat Westland te bieden heeft, weer te
laten zien.
Brief verankering Ver-

1.

De brief aan Provinciale Staten te sturen

stedelijkingsstrategie
Zuid-Holland in provin- Toelichting:
ciaal Omgevingsbeleid In de brief aan de provincie Zuid -Holland wordt
het belang van doorontwikkeling van de gemeente Westland als Greenport, woongebied en
daarbij behorende mobiliteitsopgaven, zoals de
lightrail, onderstreept. De brief heeft als doel dit
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belang te verankeren in de door de provincie in
voorbereiding zijnde wijziging van haar omgevingsbeleid.
Beantwoording
raadsvragen

•

(artikel 42)
•

beantwoording artikel 42 vragen VVD in- 8 maart 2022
braken in auto’s in de gemeente Westland. (22-0037433)
beantwoording artikel 42 vragen VVD arbeidsmigranten Hoge Geest (22 0051917)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV container kruising Sportlaan - van Alkemadestraat De Lier (22-0053210)
beantwoording artikel 42 vragen 3075 en
3076 WV wegwaaiende zakken en Westlands straatbeeld (22-0053400)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
piepschuim en andere zaken in zakken
(22-0053420)
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