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Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 1 5 maart 2022

22 maart 2022

besluitenlijst

(22-0069598) ongewijzigd vast te stellen.

Aanvraag

1.

De WestlandStek toe te kennen aan me-

2 november
2021

2.

vrouw P.J. Joling.
De WestlandStek uit te reiken tijdens

WestlandStek

haar afscheidsbijeenkomst.
Toelichting:
Het college kan een WestlandStek toekennen
aan personen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor een organisatie/vereniging in de gemeente Westland en/of
haar rechtsvoorgangers. Mevrouw P.J. Joling
heeft zich gedurende ruim 20 jaar bestuurlijk ingezet voor Dorpshuis Kastanjehof in Kwintsheul.
22-074

Medewerking verlenen
huisvesting arbeidsmigranten aan Maasdijk
naast 13

1.

2.

Kennis te nemen van de verbeterpunten
en vast te stellen dat het plan daar zoveel mogelijk aan tegemoet komt.
Medewerking te verlenen aan het verder
uitwerken van het initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de
voorgestelde locatie aan de Maasdijk
naast 13 in 's -Gravenzande, onder voorbehoud van het verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van

3.

de anterieure overeenkomst.
Op een later tijdstip de aanvraag omgevingsvergunning en de anterieure overeenkomst voor te leggen aan het college.

4.

De raad te informeren conform de (nog
in mandaat aan te passen) brief.

5.

In te stemmen met het versturen van de
(nog aan te passen) bewonersbrief.

Toelichting:
Op 26 februari 2021 heeft AGM Vastgoed BV
een initiatief voor de realisatie van 208 eenheden voor arbeidsmigranten aan de Maasdijk
naast 13 te ’s -Gravenzande ingediend. Dit initiatief levert een belangrijke bijdrage aan de
forse opgave van het huisvesten van arbeidsmigranten. Het initiatief behelst huisvesting voor
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een periode van tien jaar. Het plan voorziet in
vijf woongebouwen van twee en drie lagen en
eigen recreatiemogelijkheden, zoals een sportveld, wasserette en een leslokaal.
De verwachting is dat er binnenkort een vergunningaanvraag wordt ingediend. Daarbij wordt rekening gehouden met de aandachtspunten zoals
die door de omwonenden tijdens de informatiebijeenkomst op 29 november zijn aangegeven.
Hierbij gaat het met name om de verkeersstroom van en naar de Zijdijk en de veiligheid
van het (fiets)verkeer op het fietspad onderaan
de op/afrit.
22-088

Aanvraag specifieke

1.

Bij het ministerie van Justitie en Veilig-

uitkering ondersteuning verplichte con-

heid het maximale bedrag ad € 425.607
aan te vragen op grond van de Regeling

trole coronatoegangsbewijzen

specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022.
Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171 Gemeentewet
een volmacht te verlenen aan de coördinator corona om namens de gemeente de
aanvraag te ondertekenen.

Toelichting:
Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid
wordt een bijdrage van € 425.607 gevraagd voor
het compenseren van de kosten die door ondernemers/organisaties zijn/worden gemaakt voor
de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs in de periode van 1 januari 2022 tot en
met 26 maart 2022. Binnenkort wordt een compensatieregeling vastgesteld op basis waarvan
ondernemers/organisaties deze kosten kunnen
declareren.
Eerder stelde het Rijk voor hetzelfde doel al
middelen beschikbaar voor de periode 22 september tot en met 31 december 2021. Hierop
heeft het college de Compensatieregeling ondersteuning naleving coronatoegangsbewijs
Westland 2021 vastgesteld. Op basis daarvan
konden ondernemers/organisaties in ieder geval
een subsidiebedrag ter hoogte van € 1.500 aanvragen. Indien ondernemers/organisaties meer
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kosten dan € 1.500 maakten voor het uitvoe ren
van de verplichte controle coronatoegangsbewijzen, konden zij voor die meerkosten ook subsidie aanvragen. In totaal zijn er 67 aanvragen
compensatiebijdrage gehonoreerd en zijn er 9
aanvragen voor compensatie van meerkosten
binnengekomen. Deze zijn nog in behandeling.
22-089

Raadsinformatiebrief
start proces nieuw

1.

Westlands Veiligheidsbeleid 2023-2026

De raad conform brief te informeren over 22 maart 2022
de start van het proces nieuw Westlands
Veiligheidsbeleid 2023-2026.

Toelichting:
De gemeente voert regie op het gebied van lokale veiligheid. Om de regietaak goed te kunnen
vervullen, is het van belang een lokaal, integraal veiligheidsbeleid op te stellen. Het Westlandse Veiligheidsbeleid (WVB) bestrijkt alle
veiligheidsvelden. Het huidige WVB loopt eind
dit jaar af. Met de brief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de start van het proces voor
het opstellen van nieuw veiligheidsbe leid voor
de periode 2023-2026. Daarnaast wordt inzicht
gegeven in de uitgangspunten, de gehanteerde
methodiek, planning, partners en communicatie aspecten die betrekking hebben op de totstandkoming van het WVB. De hoofdthema’s zijn ‘veilige woon- en leefomgeving’, ‘bedrijvigheid en
veiligheid’, ‘jeugd en veiligheid’, ‘fysieke veiligheid’ en ‘integriteit en veiligheid’.
22-080

De bijdrage van de ge-

1.

Kennis te nemen van de, uit de samen-

meente (Westland) aan
het regionale Pro-

werkingsovereenkomst tussen DSW en
de H4 gemeenten, voorgenomen pro-

gramma Ouderenzorg

jecten bedoeld als een noodzakelijke impuls om te komen tot een efficiënte sa2.

menhangende dienstverlening.
In te stemmen met het voorleggen van
een dekkingsvoorstel van de uitvoeringskosten voor de gemeente aan de raad bij
de 1e actualisatie van de begroting
2022.

3.

De raad hierover conform brief te informeren.

Toelichting:
DSW Zorgverzekeraar/Zorgkantoor en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland werken al geruime tijd samen.
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In het voorjaar sloten de genoemde gemeenten
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De
projecten die we gezamenlijk organise ren, zoals
de pilot Casemanager Dementie en de pilot
Maatschappelijk Werker in het Ziekenhuis, zijn
bedoeld als een noodzakelijke impuls om te komen tot een efficiënte samenhangende dienstverlening. Bij de eerste actualisatie zal het college bezien welk dekkingsvoorstel (voor meerdere jaren) aan de raad kan worden aangeboden. Een definitief besluit over de samenwerking zal pas genomen worden nadat duidelijk is
of voldoende dekking gevonden kan worden.
22-081

Afdoening moties
i.v.m. besluitvorming

1.

In te stemmen met de wijze waarop de
motie Stimuleringsfonds bouwbesluit+

Visiedocument Goed
Wonen in een Goede

(2016, motie 574), de motie Projecten
verzorgd wonen/groepswonen ouderen

Woning

(motie 868, 2016), de motie Extra kosten bij nieuwbouwwoningen levensloopbestendig maken en/of voorzieningen ten
bate van zorg- en seniorencomplexen
(motie 1295, 2021), de motie Andere
Voorwaarden Blijverslening (motie 1220
uit 2020) en de motie Kleinschalige
woon-zorgprojecten in Westland (motie
1413 uit 2021) verwerkt zijn in 11 gepresenteerde maatregelen zoals opgenomen
in de visie “Goed Wonen in een Goede
Woning in Westland – visiedocument Wonen, Welzijn en Zorg 2022 -2027’ en
deze moties als zodanig als afgedaan te
2.

beschouwen;
De raad hierover te informeren conform
brief

Toelichting:
De afgelopen jaren zijn verschillende moties
aanvaard die tot doel hebben dat ouderen op
een goede manier langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in een woning die aansluit bij
hun persoonlijke behoefte. Op 15 februari van
dit jaar heeft de raad ingestemd met het Visiedocument ‘Goed Wonen in een Goede Woning in
Westland – Wonen, Welzijn en Zorg 2022 –
2027’, waarin maatregelen zijn opgenomen die
uitvoering geven aan deze moties. Te denken
valt aan de maatregel waarmee we investeren in
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toegankelijke zorgwoningen of de maatregel
Bouwprogramma.
22-091

Verzoek tot mandate-

1.

ring verlenging
Bestuurlijk Kader
Cultuur en Onderwijs

In te stemmen met verlenging van het

22 maart 2022

Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
tot en met 2024.
2.

De wethouder Cultuur op grond van art.
171 lid 2 Gemeentewet te machtigen tot
het ondertekenen van de verlenging van
het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs tot en met 2024.

Toelichting:
Het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
(BKCO) vormt de paraplu waaronder schoolbesturen en hun scholen, culturele instellingen en
gemeenten lokale overeenkomsten Cultuur en
Onderwijs kunnen sluiten. Het college spreekt
hiermee uit belang te hechten aan goed cultuuronderwijs. De afspraken in het BKCO s luiten
aan op de afspraken die de gemeente voor deze
periode al heeft gemaakt binnen de Lokale Educatieve Agenda zoals de matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit waarvoor de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar
stelt.
22-094

Antwoordbrief op pro-

1.

vinciebrief begrotingstoezicht 2022

Met instemming kennis te nemen van de
concept antwoordbrief van de raad op de
brief van de provincie dd. 20 december
2021, in het kader van het toezicht op de
begroting 2022.

2.

De concept antwoordbrief door te geleiden naar de raad zodat deze de brief kan
vaststellen en kan verzenden naar de
provincie Zuid-Holland.

Toelichting:
Jaarlijks toetst de provincie in het kader van het
provinciaal financieel toezicht de door de raad
vastgestelde gemeentebegroting. Ook dit jaar is
het resultaat van deze provinciale toets dat de
begroting voldoet aan de criteria voor repressief
toezicht (toezicht achteraf). In de brief die de
provincie in dat kader naar de raad heeft gezonden, wordt verzocht om voor 1 mei 2022 op de
brief te reageren. De voorliggende brief vormt
dat gevraagde antwoord van de raad aan de
provincie.
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22-095

Voortgang (afloop)

1.

Geen juridische procedure tegen de ver- 22 maart 2022

verhaal kosten asbestbrand Wateringen

2.

zekeringstussenpersoon op te starten.
Voor het schadeverhaal van de asbestbrand in boekjaar 2021 een bedrag van
€ 400.000 in de voorziening dubieuze
debiteuren te storten ten laste van het
jaarrekeningresultaat 2021 (programma 1

3.

Veiligheid).
De vordering op de verzekeringstussenpersoon van € 3.144.956 oninbaar te
verklaren ten laste van de voorziening

4.

dubieuze debiteuren.
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Bij de brand in januari 2015 in een loods in Wateringen is de aangrenzende woonwijk verontreinigd geraakt met asbest. De gemeente heeft de
schoonmaakkosten betaald en vorderingen opgelegd aan de twee voormalige eigenaren van
de loods en de verzekeringstuss enpersoon. De
vorderingen op de twee voormalige eigenaren
zijn afgehandeld. Het voortzetten van de vordering op de verzekeringstussenpersoon zal met
een tegen zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet leiden tot voldoening van het nog
openstaande bedrag. Daarom wordt de voorziening dubieuze debiteuren aangevuld ten laste
van het jaarrekeningresultaat 2021 zodat de volledige vordering oninbaar kan worden verklaard
en de vordering kan worden afgeboekt.
22-075

Medewerking verlenen

1.

huisvesting arbeidsmigranten aan de Hoge
geest nabij 6

Kennis te nemen van de verbeterpunten
en vast te stellen dat het plan daar zoveel mogelijk aan tegemoetkomt.

2.

Medewerking te verlenen aan het verder
uitwerken van het initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de
voorgestelde locatie aan de Hoge Geest
nabij 6, onder voorbehoud van het verlenen van de omgevingsvergunning en het
vaststellen van de anterieure overeenkomst.

3.

4.

Op een later tijdstip de aanvraag omgevingsvergunning en de anterieure overeenkomst voor te leggen aan het college.
De raad te informeren conform (nog in
mandaat aan te passen) brief.
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5.

In te stemmen met het versturen van de
(nog in mandaat aan te passen) bewonersbrief.

Toelichting:
In augustus 2019 is een initiatief ingediend om
228 arbeidsmigranten te vestigen op deze locatie nabij Hoge Geest 6 te Naaldwijk. Het initiatief van SG Architecten en AUB Van Bergen
Personeelsdiensten aan de Hoge Geest in
Naaldwijk levert een belangrijke b ijdrage aan de
forse opgave van het huisvesten van arbeidsmigranten. Het initiatief behelst huisvesting voor
een periode van tien jaar. Het gaat om vier
woonblokken van drie lagen en op het eigen terrein recreatiemogelijkheden en een ontspannings- en fitnessruimte.
De verwachting is dat er binnenkort een vergunningsaanvraag wordt ingediend. Daarbij wordt
rekening gehouden met de aandachtspunten,
zoals die door de omwonenden tijdens de informatiebijeenkomsten zijn aangegeven. Hierbij
gaat het met name om de veiligheid van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).
22-096

Overbruggingsbesluit
Verruimde Terrassen
2022

1.

De mogelijkheid om terrassen te verrui-

2.

men te verlengen tot 1 oktober 2022 .
De afstandsnorm voor de verruimde ter-

3.

rassen los te laten.
Verruimde terrassen niet meer te laten

4.

overkappen.
Ondernemers expliciet te herinneren aan
de regels en afspraken omtrent de (verruimde) terrassen.

5.

De verruiming te vergunnen op grond
van artikel 2:10 lid 5 APV.

6.

De bijbehorende bewonersbrief te versturen naar omwonenden van verruimde
terrassen.

Toelichting:
De coronacrisis heeft/had ingrijpende gevolgen
voor de horeca. In het najaar van 2020 is besloten de horeca toe te staan terrassen ruimer op
te stellen dan in de Nadere Regel s Terrassen
Westland 2018 is bepaald, wat een groter terras
mogelijk maakte waarop kon worden voldaan
aan de corona-afstandsnormen. Dit is meerdere
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keren verlengd, waarvan de laatste keer tot 1
april 2022. De laatste verruiming was bedoeld
om ondernemers een kans te bieden tot schadeherstel bij versoepeling van de gezondheidsmaatregelen. Tegelijkertijd was de verruiming
bedoeld om de effecten van grotere terrassen
op de omgeving te monitoren, als input voor
nieuw terrassenbeleid, in te voeren in 2022. De
werkelijkheid was echter dat de horeca wederom
dicht moest. De Nadere Regels Terrassen worden herzien in de zomer van 2022. In combinatie met de door de horecasector geleden economische schade (vanwege corona) wordt de tijdelijke verruiming van de terrasrege ls nu verlengd
tot het einde van het terrassenseizoen 2022. De
horecaondernemers mogen meer stoelen en tafels op hun terrassen neerzetten.
22-097

Vaststellen resultaat
draagvlakmeting BIZ

1.

Leehove

De uitslag van de draagvlakmeting conform proces-verbaal stembureau vast te
stellen waardoor de BIZ-verordening in
werking kan treden.

2.

Akkoord te gaan met het informeren van
de gemeenteraad over het resultaat door
middel van een raadsinformatiebrief.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft onder de naam BIZ -bijdrage een belasting ingesteld voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Leehove in De Lier. Een BIZ is een ondernemersgebied waarbij belasting wordt geheven bij bijdrageplichtigen. De opbrengst wordt uitgekeerd aan
de ondernemersvereniging om het ondernemersgebied te onderhouden en aantrekkelijk te houden.
Een BIZ heeft een looptijd van vijf jaar. Na deze
periode moet de BIZ worden verlengd en wordt
door middel van een draagvlakmeting (stemming) onderzocht of er voldoende draagvlak is
onder de bijdrageplichtigen.
Per 1 januari 2022 moest BIZ Leehove worden
verlengd. De gemeenteraad heeft hiervoor de
BIZ-verordening vastgesteld. Deze verordening
treedt in werking nadat is gebleken dat er voldoende draagvlak is. De onlangs afgenomen
draagvlakmeting voldoet aan de eisen. Er was
een opkomst van 50% waarvan ten minste
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tweederde voor het verlengen van BIZ Leehove
heeft gestemd. Met deze uitkomst start BIZ Leehove met een nieuw termijn van vijf jaar.
Beantwoording
raadsvragen

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
'subsidie bouwimpuls' (22 -0046816)

(artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vraag CDA bomen Burgerdijkseweg in De Lier (22 -

•

0062954)
beantwoording artikel 42 vragen CDA
flexwonen op de HAK locatie (22 0056572)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV initiatief bewoners tot het plaatsen van bo-

•

men Hoogeland Naaldwij k (22-0052575)
beantwoording artikel 42 vragen VVD ta-

•

feltennistafels (22 -0054034)
beantwoording artikel 42 vragen WV wa-

•

tertoren Naaldwijk (22-0054208)
beantwoording artikel 42 vragen WV middag- en avondconferentie realisering van
meer verzorgings-crisis en revalidatie-

•

bedden (22-0069349)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

compensatie energiekosten (22-0067663)
beantwoording artikel 42 vraag CDA
baankansen voor 50-plussers (220062833)

•

beantwoording artikel 42 vragen fractie
CDA Computerregeling gemeente Westland (22-0060067)
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