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Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum besluit

Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 8 maart 2022
(22-0062353) ongewijzigd vast te stellen.

15 maart 2022

Gunning van het

1.

Het groenonderhoudsbestek inclusief on- 8 maart 2022

groenonderhoudsbestek
inclusief onkruidbe-

kruidbestrijding op verharding per perceel te gunnen aan de in dit voorstel ge-

strijding op verharding
na aanbesteding

noemde partijen.
De raad over de gunning van het groen-

2.

onderhoud en onkruid op verharding te
informeren conform brief.
3.

De raad bij de Voorjaarsnota 2022/1e
Actualisatie 2022 een voorstel te doen
ter dekking van het exploitatietekort van
€ 700.000,-.

Toelichting:
Eind 2021 liepen de contracten van de percelen
onkruidbeheersing en onderhoud groen af. De
contracten konden niet meer worden verl engd
en moesten opnieuw Europees worden aanbesteed. In de voorbereiding op de aanbesteding
heeft de raad een motie aangenomen waarin het
college werd gevraagd “de daadwerkelijke aanbesteding van het beheer van de openbare ruimte aan te houden totdat binnen de gemeenteraad het debat is gevoerd over het verbeteren
van de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte”. Op 2 november heeft over dit onderwerp een informatie-uitwisselingsavond plaatsgevonden. Omdat de aflopende contracten niet
meer konden worden verlengd en vanwege de
beperkte resterende looptijd, heeft het college
besloten de werkzaamheden voor slechts 1 jaar
Europees aan te besteden met de mogelijkheid
om met 1 jaar te verlengen.
De aanbesteding van het groenonderhoudsbestek inclusief onkruidbestrijding op verharding
is inmiddels afgerond. In totaal gaan 5 partijen
het beheer en onderhoud uitvoeren. De totale
kosten bedragen € 5,5 miljoen.
22-076

Raadsinformatiebrief
infographic
ondermijning 2021

1.

Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief m.b.t. de infographic ondermijning 2021

Toelichting:
De afgelopen periode zijn verschillende activi-
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teiten ondernomen om ondermijnende criminaliteit in Westland aan te pakken. De behaalde
resultaten in 2021 zijn weergegeven in de
infographic.
De aanpak van ondermijning bestaat uit preventieve en handhavende activiteiten. Preventieve
activiteiten zijn onder andere bibob onderzoeken, ofwel integriteitsonderzoeken, die
worden gedaan bij de aanvraag van bepaalde
gemeentelijke vergunningen. Daarnaast is er in
2021 een aanpak Weerbare Jeugd ontwikkeld
om te voorkomen dat jongeren in de
(drugs)criminaliteit belanden. Ook is het programma Weerbare Sierteeltsector voortgezet. In
dit programma werken publieke en private pa rtijen samen aan barrières om ondermijning in de
sierteeltsector tegen te gaan.
Bij concrete signalen of sterke vermoedens van
ondermijning is in 2021 veelvuldig handhavend
opgetreden. Tijdens integrale controles zijn diverse overtredingen geconstateerd, zoals uitkeringsfraude, woonfraude en handel in gestolen
goederen. Waar mogelijk zijn bestuurlijke maatregelen opgelegd. Bijvoorbeeld het sluiten van
een pand vanwege het aantreffen van chemicaliën die bestemd waren voor harddrugs.
22-077

Vaststelling "Beleidsregels voor handelaren
in ongeregelde en

Besluit Burgemeester:
1.

gebruikte goederen".
2.

De beleidsregels voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen vast te
stellen;
Het Digitaal Opkopers Register (DOR)
aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in - en verkoop van ongeregelde en gebruikte goederen.

Toelichting:
Heling is het kopen, bezitten of verkopen van
gestolen artikelen en voertuigen. Met name opkopers/handelaren in tweedehands goederen
vormen een aantrekkelijke afzetmarkt voor helers. Daarom heeft de gemeente Westland –
aanvullend op nationale wetgeving - in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels
opgenomen over de registratie van gebruikte
goederen. Opkopers/handelaren hebben een
meldingsplicht en een registratieplicht. De mel-

2

15 maart 2022

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 17 maart 2022
Week: 11

Nr. 22-0065022

dingsplicht houdt in dat een opkoper/handelaar
de gemeente Westland laat weten dat hij/zij
handelt in tweedehands goederen. Om hen hierin te ondersteunen is de gemeente Westland
aangesloten bij het landelijke Digitaal Opkopers
Loket. Met de registratieplicht wordt het registreren van de in - en verkoop van deze tweedehands goederen bedoeld. Dat kan in het landelijke Digitaal Opkopers Register. Met deze beleidsregel kan de burgemeester bestuursrechtelijke maatregelen treffen wanneer malafide opkopers/handelaren een of meer overtredingen
uit dit beleid begaan.
Met de nu vastgestelde beleidsregel wordt gestimuleerd dat handelaren de geldende wet - en
regelgeving naleven om zo de afzetmarkt voor
gestolen goederen te verkleinen. Ook ondersteunt deze beleidsregel goedwillende ondernemers die oneerlijke concurrentie ondervinden
van handelaren die de wet overtreden door gestolen goederen te werven en te verkopen.
22-078

Beslissing op verzoek
om handhaving

1.

Het ingediende verzoek om handhaving
van Westbeach af te wijzen.

Westbeach
Toelichting:
Op 27 juli 2020 is door de heer P.C. Verhoeven
(eigenaar van Westbeach events) een verzoek
om handhaving ingediend. De heer Verhoeven
exploiteert een surfschool op het strand (opgang Molenslag).
Westbeach heeft op 27 juli 2020 een verzoek
om handhaving ingediend. Het college wordt in
het verzoek gevraagd om handhavend op te treden tegen surf- en outdoor-activiteiten die met
behulp van diverse strandpaviljoens worden
gehouden in strijd met het huidige bestemmingsplan “kust”. Ook wordt gevraagd handhavend op te treden tegen bouwactiviteiten zonder
omgevingsvergunning bij de strandpaviljoens op
het Westlandse strand. Het college heeft in november 2021 ingestemd met een nieuwe ruimtelijke regeling voor het Westlandse strand. Hierin
wordt het onder voorwaarden toegestaan om
ondergeschikte surf- en/of outdoor-activiteiten
bij strandpaviljoens aan te bieden. Deze regeling wordt opgenomen in het nog vast te stellen
bestemmingsplan. Het verzoek om handhaving
van Westbeach tegen de surf- en outdoor activiteiten bij andere paviljoens is daarom afgewe-
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zen. Omdat Westbeach niet heeft aangetoond
belanghebbende te zijn als het gaat om bouwactiviteiten bij strandpaviljoens is ook dat deel van
het handhavingsverzoek afgewezen.
22-079

Vrijlaten donaties

1.

Donaties die bijstandsgerechtigden ont-

energiearmoede voor
huishoudens

vangen voor energiearmoede niet als
middelen zoals bedoeld in artikel 31 van

bijstandsgerechtigden

de Participatiewet aan te merken mits
deze donaties in een kalenderjaar lager

15 maart 2022

zijn dan het gestelde drempelbedrag van
de maandnorm van de bijstandsuitkering.
Voor deze donaties geldt de inlichtingenplicht van artikel 17 van de Participatiewet niet.
Toelichting:
De kosten voor energie zijn het afgelopen jaar
fors gestegen. Huishouders met een laag inkomen kunnen hierdoor in financiële problemen
komen. Dit besluit heeft tot doel dat donaties
die bijstandsgerechtigden ontvangen niet worden verrekend met de bijstandsuitkering. Dit
geldt als de donatie niet hoger is dan het
maandbedrag van de uitkering. AIs de donatie
hoger is dan een maandbedrag, dan bespreekt
de inwoner dat met zijn of haar inkomensconsulent.
22-082

Jaarplan Lokale
Educatieve Agenda
2022-2023

1.

Het jaarplan LEA 2022-2023 vast te

2.

stellen.
De raad conform brief te informeren over

15 maart 2022

het vastgestelde jaarplan LEA 2022 2023.
Toelichting:
Op 15 februari 2022 is de lokale educatieve
agenda 2022-2025 (LEA) vastgesteld door de
gemeenteraad. In de LEA werken gemeente,
schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en
aanverwante organisaties als partners samen
aan lokaal onderwijs -en jeugd doelen. De samenwerkende LEA-partners hebben voor de uitvoering in 2022-2023 een jaarplan/werkagenda
opgesteld. Hierin staat beschreven welke acties
in deze periode uitgevoerd gaan worden en welke partijen daarbij betrokken zijn.
22-083

Bilaterale prestatieaf-

1.

Over te gaan tot het aangaan van bilate- 15 maart 2022

spraken 2022 Wassenaarsche Bouwstichting

rale prestatieafspraken met de Wassenaarsche Bouwstichting voor het ja ar

en gemeente Westland.

2022 conform concept.
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2.

De wethouder Wonen te machtigen de bilaterale prestatieafspraken te tekenen op
grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet.

Toelichting:
Aanvullend op bestaande afspraken in de raamovereenkomst wonen 2021-2025 zijn bilaterale
prestatieafspraken voor 2022 gemaakt tussen
de Wassenaarsche Bouwstichting en de gemeente Westland. Deze afspraken zijn een specificering van de algemenere afspraken e n leveren een bijdrage aan de Woonvisie Westland.
Specifiek worden er afspraken gemaakt over
flexwoningen in Monster, de revitalisatie van de
Hunselaer en verduurzaming van woningen in de
Van der Goesstraat in Honselersdijk.
22-084

Reorganisatie en door-

1.

ontwikkeling Informatievoorziening- en Automatisering organisatie (I&A)

Het voorgenomen besluit te nemen om

15 maart 2022

het Organisatie- & Formatierapport en
reorganisatiebesluit vast te stellen.
2.

Kennis te nemen van de afwikkeling van
het proces tot beëindiging van de samenwerking en financiële afwikkeling,
zoals opgenomen in het stuk afronding
“Proces beëindigen samenwerking en
afwikkeling financiën op het gebied van
ICT beheer tussen Westland en Leidschendam-Voorburg”.

Toelichting:
In 2018 is een ontwikkeling ingezet richting een
wendbare en allesomvattende I&A organisatie.
Deze ontwikkeling wordt versneld nu de samenwerking met de gemeente Leidschendam Voorburg op het gebied van ICT Beheer dit jaar
eindigt. Dit voorgenomen besluit is bedoeld om
het medezeggenschapstraject te kunnen starten.
22-085

Schrijven college d.d.
inzake Evaluatie "West-

1.

Kennis te nemen van de evaluatie "West- 15 maart 2022
land Woont Duurzaam" 2021.

land Woont Duurzaam"
2021

2.

De raad te informeren over de evaluatie
"Westland Woont Duurzaam" 2021 conform brief.

Toelichting:
In 2016 werd het programma “Westland Woont
Duurzaam” in het leven geroepen. Het programma richt zich voornamelijk op het onderwerp energie maar biedt de mogelijkheid om aan
te haken op andere onderwerpen binnen het
duurzaamheidsspectrum. Periodiek wordt het
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programma geëvalueerd. Hoogtepunt in 2021
vormden de inzet van energiecoaches die inwoners op individuele basis tips en ondersteuning
kunnen bieden. De gegevens uit de evaluatie
worden gebruikt om het programma steeds beter
te maken en af te stemmen op de wensen van
de bewoners en bedrijven.
22-063

Afdoening motie 1459
inzake Kerklaan naast

1.

63 te Wateringen

Geen uitvoering te geven aan motie 1459 15 maart 2022
inzake Kerklaan naast 63 te Wateringen,
omdat na overleg met de ontwikkelaar is
gebleken dat verschuiven van het ge-

2.

bouw niet mogelijk is.
De raad te informeren conform brief en
de motie 1459 hiermee als afgedaan te
beschouwen.

Toelichting:
In de raadsvergadering van 25 januari 2022 is
een motie aangenomen waarin het college wordt
verzocht of het toekomstige appartementengebouw op de kavel naast Kerklaan 63 te Wateringen met 1 of 2 meter opgeschoven kan worden
richting Kerklaan 63. Uit onderzoek bl ijkt dat het
opschuiven niet past binnen de huidige aanvraag omgevingsvergunning en de afgegeven
verklaring van geen bedenkingen. De initiatiefnemer trekt de omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen niet in.
22-086

Voorstel tot vaststelling Besluit burgemeester:
van de verklaring van
1. Op grond van artikel 171 Gemeentewet
geen bedenkingen Verburchlaan nabij 23 te

volmacht te verlenen aan wethouder
Snijders om de anterieure overeenkomst

Naaldwijk

Verburchlaan nabij 23 te Naaldwijk te
ondertekenen.
Besluit B&W:
1.

In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de aanvraag omgevingsvergunning Verburchlaan nabij 23 te
Naaldwijk;

2.

De raad voor te stellen om de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen Verburchlaan nabij 23 te Naaldwijk ter inzage te leggen.

3.

De raad voor te stellen om de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen tevens
aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen ziens-
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wijzen ingediend worden.
4.

De raad voor te stellen om in het geval
zienswijzen worden ontvangen opnieuw
over de verklaring van geen bedenkingen
te besluiten.

Aangetekend wordt dat wethouder Vreugdenhil
e e n a n d e r e a f w e g i n g ma a k t .
Toelichting:
Het betreft een besluit op het vragen van een
(ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor
de omgevingsvergunning Verburchlaan nabij 23
te Naaldwijk aan de gemeenteraad. In het verleden heeft er reeds een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen, maar wegens aanpassingen is er sprake van een nieuw ontwerp.
De nieuwe ontwerp omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen kan pas
ter inzage worden gelegd nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van negen appartementen in
en aan de bestaande watertoren met bijbehorende parkeervoorzieningen.
22-087

Uitvoeringsplan vergroening van de dorps-

1.

centra

Kennis te nemen van het groenplan (af- 15 maart 2022
zonderlijke boekjes) met voorstellen voor

2.

de vergroening van de dorpscentra.
In te stemmen met de uitvoering van de

3.

kortetermijnvoorstellen in fase 1a.
Voor de kortetermijnvoorstellen in fase
1b door herprioritering ruimte te vinden
in het GGP-uitvoeringsprogramm a 2022.

4.

Voor de langetermijnvoorstellen een plan
van aanpak op te stellen.

5.

Voor de uitvoeringskosten van fase 1a
een bedrag van €710.000 beschikbaar te
stellen en dit te dekken uit:
het restantkrediet Leefomgevings-

6.

fonds ad. €350.000;
het beschikbare budget inzake cen-

trumplannen ad. €360.000.
De raad conform brief te informeren.

Toelichting:
In de raadvergadering van 12 november 2019 is
de motie Vergroenen dorpscentra aangenomen.
Het college stelt € 710.000 beschikbaar voor de
vergroening in de negen grootste dorpscentra
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van Westland. MKB-Westland en de bedrijveninvesteringszones (BIZ’en) zijn nauw betrokken.
Voordat wordt gestart met de uitvoering wordt
Beantwoording
raadsvragen
(artikel 42)

een participatietraject met bewoners gestart.
•
beantwoording artikel 42 vragen CU -SGP 15 maart 2022
Geen boete op barmhartigheid; eerlijke
verdeling van energiecompensatie (220053396)
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