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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 2 2 maart 2022
(22-0078233) ongewijzigd vast te stellen.

29 maart 2022

Huisvesting

1.

islamitische school

Het gebouw van de openbare Dalton-

22 maart 2022

school aan de Savornin Lohmanstraat in
Naaldwijk met ingang van het schooljaar
2022- 2023 in gebruik te geven aan de
Islamitische Stichting Nederland voor
Onderwijs en Opvoeding ISNO Yunus
Emre. Dit onder het voorbehoud dat de
uitbreiding van de tijdelijke huisvesting
van de openbare Daltonschool op tijd ge2.

reed is.
De gemeenteraad hierover te informeren
conform brief.

Toelichting:
Na de uitspraak van de raad van State en de
Kroon geeft het college uitvoering aan het verzoek van de Islamitische Stichting Nederland
voor Onderwijs en Opvoeding ISNO Yunus Emre
(hierna Yunus Emre) om in huisvesting van de
school te voorzien. Op 21 december 2021
keurde het college de huisvestingsaanvraag
voor een gebouw en het beschikbaar stellen van
eerste inrichting goed. Vervolgens werd dit op
het onderwijshuisvestingsprogramma voor 2022
geplaatst. De school zal met ingang van 1 augustus 2022 voorzien zijn van huisvesting. Om
op 1 augustus 2022 te kunnen starten moet het
schoolbestuur uiterlijk 1 april 2022 een vergoeding voor de kosten van de opstartfase en de
jaarlijkse vergoeding aanvragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met
de opstartvergoeding kan een school twee
maanden voor de start van het schooljaar een
directeur in dienst nemen. Vanaf de start op 1
augustus ontvangt de school van het ministerie
een jaarlijkse vergoeding voor de personeelskosten.
22-098

Handelingsperspectief
Opvang vluchtelingen
Oekraïne

1.

Onder gemeentelijke regie Vluchtelingen 29 maart 2022
uit Oekraïne zowel kortdurend (< 6
maanden) als langdurend (> 6 maanden)
op te vangen.
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2.

Voor de kortdurende opvang een maxi-

3.

mum van 400 vluchtelingen te hanteren.
Voor de kortdurende opvang park Vlugtenburg 's Gravenzande (110 opvangplekken tot 15 mei en 60 tot 15 juli),
Fletcher/Carlton Naaldwijk (170 to t 1 oktober) en Homeflex/Elsenbosch Honse-

4.

lersdijk (120) aan te wenden.
Voor de periode 1 juni – 1 oktober de capaciteit van Carlton/Fletcher voor regionale kortdurende opvang aan te bieden

5.

bij de regio.
Het verschil kortdurend/langdurend (100
opvangplekken) voor langdurige opvang
aan te melden bij de regio voor plaatsing

6.

buiten het Westland.
De locatie-coördinatoren te mandateren
tot het betalen van noodzakelijke kosten
tot € 1.000 per transactie.

7.

Vooruitlopend op de landelijke leefgeldregeling over te gaan tot het verstrekken

8.

van leefgeld.
Niet financieel bij te dragen aan de reali-

9.

satie van particuliere initiatieven.
Alle kosten in rekening te brengen bij de

Rijksoverheid.
10. De raad bij de 1e actualisatie voor te
stellen budget beschikbaar te stellen ten
laste van de Algemene Reserve voor de
opvang (schatting nu € 5 mln).
11. Een voorgenomen besluit te nemen om
voor de langdurende opvang een maximum van 300 vluchtelingen te hanteren.
12. Een voorgenomen besluit te nemen om
voor de langdurende opvang
Homeflex/Elsenbosch Honselersdijk (120
per 25 maart), Burgemeester Crezeelaan
24 De Lier (100 per 15 mei) en Arckelweg 30 Poeldijk (20 per 1 juni) aan te
wenden (totaal 240).
13. Een voorgenomen besluit te nemen om
een onderzoek te starten naar een aanvullende langdurige opvanglocatie voor
60 vluchtelingen en hierop anticiperend
alvast een optie te nemen op de benodigde woonunits.
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14. Over de voorgenomen besluiten de gemeenteraad om wensen en bedenkingen
te vragen alvorens een definitief besluit
te nemen.
15. De raad conform brief te informeren en
te verzoeken wensen en bedenkingen
over de voorgenomen besluiten aan het
college kenbaar te maken tijdens de
raadsvergadering van 19 april 2022.
Toelichting:
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn veel
vluchtelingen naar Nederland gekomen. De
vluchtelingen hebben van de EU een tijdelijke
beschermingsstatus gekregen en zijn daarmee
statushouders geworden, met recht op huisvesting, onderwijs, bijstand en werk. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft de opgave
gekregen om op korte termijn (maart) huisvesting te bieden aan ongeveer 2.000 vluchtelingen. Voor de kortdurende opvang draagt Westland bij door 400 vluchtelingen op te vangen.
Het college is van plan om 300 vluchtelingen
langdurend op te vangen (langer dan 6 maanden). Hiervoor zijn verschillende locaties in
beeld. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten voor de gemaakte kosten zullen worden gecompenseerd. Ook particulieren hebben uit eigen initiatief vluchtelingen opgevangen. De
vluchtelingen zullen binnenkort weekgeld ontvangen vooruitlopend op het van kracht worden
van een landelijke regeling. Particulieren zelf
krijgen echter geen tegemoetkoming in de opvangkosten. Wel zijn vluchtelingen en particuliere opvangers vrij om afspraken te maken over
een bijdrage aan het huishouden.
Let op: als overleg fractievoorzitters 30 maart
daar aanleiding voor geeft wordt dit besluit van
de openbare besluitenlijst gehaald.
22-099

Samenwerkingsover-

1.

In te stemmen met de Samenwerkings-

2.

overeenkomst H5;
In te stemmen met het informeren van de

eenkomst H5

raad over de Samenwerkingsovereenkomst H5 conform brief.
Beslispunt burgemeester:
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1.

Wethouder Vreugdenhil te machtigen om
namens de gemeente op basis van art.
171, lid 2 Gemeentewet de Samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Toelichting:
Veel inwoners staan tot op hoge leeftijd volop in
het leven. Zij groeien op, volgen een opleiding,
vinden een baan, gaan zelfstandig wonen en
worden ouder in onze gemeente. Veel mensen
kunnen dit zonder dat zij daarvoor ondersteuning of zorg nodig hebben. Voor inwoners die
toch ondersteuning nodig hebben om zelfstandig
te kunnen leven voeren gemeenten de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. De
gemeente Westland voert dit samen met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Rijswijk uit.
Deze samenwerking wordt de H4 genoemd.
Hierbij wordt de inkoop van Wmo-ondersteuning
georganiseerd en wordt toezicht gehouden op
de uitvoering. De samenwerkingsovereenkomst
waarop de H4 is gebaseerd is verlopen.
Daarom, en omdat de gemeente Pijnacker-Nootdorp toetreedt, is er een nieuwe overeenkomst
opgesteld. De regionale samenwerking zal in de
nieuwe samenstelling bekend staan als de H5.
22-100

Lokaal preventieak-

1.

In te stemmen met het concept lokaal

2.

preventieakkoord Westland.
De raad conform brief te informeren over

koord Westland

het lokaal preventieakkoord.
Toelichting:
Het lokaal preventieakkoord is opgesteld door
partijen uit Westland, waaronder Vitis Welzijn,
het Sociaal Kernteam (SKT) en s portverenigingen, en regionale partners, zoals de GGD, JGZ
en Brijder. Het akkoord richt zich op het verbeteren van de gezondheid van alle Westlanders.
Specifieke wordt aandacht besteed aan het
mentale welzijn, alcohol- en drugsgebruik, roken
en een gezond gewicht en gezonde voeding.
Door gerichte interventies in te zetten voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, laaggeletterden en inwoners met een lage sociaal-economische status (SES) worden de beschikbare
middelen effectief ingezet.
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De volgende stap is het akkoord te late n vaststellen door alle betrokken partijen.
De raad wordt in mei uitgenodigd voor een informatie-uitwisselingsavond om van gedachten te
wisselen over het akkoord, de uitvoering hiervan
en het te ontwikkelen gezondheidsbeleid.
22-101

Bestemmen middelen

1.

De raad bij de vaststelling van de jaar-

parlementaire ondervragingscommissie

stukken 2021 voor te stellen de in 2021
ontvangen middelen voor POK te be-

kinderopvangtoeslag

stemmen voor de versterking en transformatie van de uitvoeringskrac ht van de
2.

29 maart 2022

gemeente.
De raad via de eerste actualisatie 2022
voor te stellen om de budgetten voor
2022 en volgende jaren hiervoor beschikbaar te stellen.

Toelichting:
Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
heeft het kabinet voorstellen gedaan om de
dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel
te verbeteren. Met de decembercirculaire 2021
zijn hiervoor middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld. De raad zal worden voorgesteld
deze middelen beschikbaar te stel len in de begroting, zodat zij ingezet kunnen gaan worden
conform de doelen. De focus ligt op versterking
van de uitvoeringscapaciteit bij de overheid en
extra ondersteuning van mensen in kwetsbare
posities.
22-102

Afdoening motie 1473

1.

Buurtgezinnen

Een verkenning uit te voeren naar moge- 29 maart 2022
lijke behoefte aan inzet van Stichting
Buurtgezinnen, waarbij de lokale organisaties SKT, Vitis en JGZ betrokken worden.

2.

De raad conform brief hierover te informeren en de motie Buurtgezinnen hiermee als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Op 15 februari heeft de raad de motie buurtgezinnen aangenomen. Hierin wordt gevraagd een
onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de
stichting Buurtgezinnen in te zetten in Westland. Stichting Buurtgezinnen koppelt gezinnen
die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen)
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aan stabiele gezinnen in de buurt, die deze ondersteuning kunnen bieden (steungezinnen).
Naar aanleiding van de motie Buurtgezinnen
wordt verkend of stichting Buurtgezinnen passend is voor de gemeente Westland. Hierbij
worden ook de lokale organisaties Sociaal Kerntaem, Vitis Welzijn en de JGZ betrokken.
22-103

Jaarlijkse actualisatie
normenkader

1.

Het geactualiseerde normenkader Gege- 29 maart 2022
vensbescherming vast te stellen .

Gegevensbescherming

2.

De Concerndirectie met ingang van 2022
te mandateren de geactualiseerde normenkaders Gegevensbescherming vast
te stellen.

Toelichting:
De gemeente Westland is verplicht een vastgesteld actueel normenkader Gegevensbescherming te hebben. Het hebben van een vas tgesteld actueel normenkader informatiebeveiliging
is één van de maatregelen uit de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het normenkader Gegevensbescherming is een opsomming
van wetten, normen, kaders en regels waar de
gemeente Westland mee te maken heeft in het
kader van informatiebeveiliging en privacy. Van
Europese wetgeving tot interne uitgangspunten.
Voor wat is opgenomen in het normenkader, is
het Gegevensbeschermingsbeleid van toepassing.
22-104

Vaststellen
Aanwijzingsbesluit
vergunning parkeren
Ter Heijde 2022

1.

Het Aanwijzingsbesluit vergunning parkeren Ter Heijde 2022 vast te stellen.

Toelichting:
Ter voorkoming van parkeeroverlast worden in
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van de gemeente Westland beperkingen gesteld
aan onder andere het parkeren van recreatieve
voertuigen en grote voertuigen. Met deze actualisatie van het aanwijzingsbesl uit voor het vergunningparkeren in Ter Heijde worden deze
voertuigen vanaf dit jaar uitgesloten voor het
verkrijgen van een parkeervergunning. Hiermee
wordt het vergunningparkeren in Ter Heijde in
overeenstemming gebracht met de APV. Aanleiding voor deze maatregel is een verzoek van
belangenvereniging HinT.
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22-107

Besluit op bezwaren

Conform het advies van de commissie bezwaar-

tegen verleende
omgevingsvergunning

schriften Westland:
1. Het bezwaarschrift van een omwonende

WAV-2020-3002
2.

29 maart 2022

ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
De bezwaarschriften van de Historische
Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk en
het Genootschap Oud -Westland niet ont-

3.

vankelijk te verklaren.
Het bestreden besluit onder verbetering
van de motivering in stand te laten.

Toelichting:
Op 20 september 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een appartementencomplex en het aanleggen van een in /uitrit op het perceel Verdilaan 2A t/m 2H, 2J
t/m 2H, 2J t/m 2N, 2P t/m 2T, 2W en 2X te
Naaldwijk. Tegen de verleende omgevingsvergunning zijn drie bezwaren ingediend. De bezwaarmakers zijn gehoord tijdens een hoorzitting van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente Westland. De commissie heeft geadviseerd om twee bezwaren
niet-ontvankelijk en één bezwaar ongegrond te
verklaren. In overeenstemming met het advies
van de commissie heeft het college besloten om
twee bezwaren niet -ontvankelijk en één bezwaar
ongegrond te verklaren. De omgevingsvergunning blijft onder verbetering van de motivering
in stand. Het bouwplan is passend binnen het
bestemmingsplan. Op basis van het parkeerbeleid is sprake van voldoende parkeergelegenheid.
22-108

Bestemmingsplan

In te stemmen met het voorstel om de raad voor 29 maart 2022

Centrum Honselersdijk te stellen om:
1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan
‘Centrum Honselersdijk’ ingediende
zienswijze te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen
in de nota van beantwoording zienswijze
2.

‘Centrum Honselersdijk’.
De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept
raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte Staat van Wijzigingen,
over te nemen.
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3.

Geen exploitatieplan vast te stellen.

4.

Het bestemmingsplan ‘Centrum Honselersdijk’ met identificatienummer
NL.IMRO.1783.HONCTRMobp-VA01 vast
te stellen.

5.

Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 02 november
2021.

Toelichting:
Het plan Centrum Honselersdijk kent een lange
geschiedenis. De uitbreiding van de supermarkt,
zoals deze in het voorontwerp van dit plan was
opgenomen, is niet meer aan de orde en voortschrijdend inzicht, mede naar aanleiding van de
inspraak, heeft ertoe geleid dat er me erdere
maatschappelijke functies op deze locatie worden gerealiseerd. De bundeling van deze maatschappelijke functies zorgt ervoor dat er een
centrum ontstaat waar de ontmoeting tussen onderwijs, verenigingen en sociale partijen centraal staat. Dit plan maakt een 'Huis van de
Buurt' mogelijk, waar meerdere maatschappelijke functies op één locatie zullen worden gehuisvest.
Er is tegen het ontwerpbestemmingsplan 1
zienswijze ingediend. Deze zienswijze is in de
nota beantwoording zienswijze voorzien van een
antwoord. De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan met betrekking tot de onderzoeken. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende die periode
bestaat de mogelijkheid om tegen het v aststellingsbesluit beroep aan te tekenen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Uitbreiden mandaat tot
het afnemen van een
verklaring onder ede
(VOE)

1.

Met terugwerkende kracht tot 1 maart
2022, voor de duur van de Oekrainecrisis, aan de in het collegevoorstel met
name genoemde medewerkers aangesteld in de functies medewerker Publiek
II, Medewerker Bedrijfsvoering I,
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Medewerker Bedrijfsvoering IV en Medewerker Beleidsuitvoering I ondermandaat
te verlenen tot het afnemen van een
VOE.
Toelichting:
Er worden meer ambtenaren aangewezen voor
het afnemen van een Verklaring Onder Ede om
de vluchtelingen uit Oekraïne te registreren in
de Basisregistratie Personen .
Beantwoording

•

raadsvragen
(artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen WV
LED-verlichting sportcomplexen en verkeersveiligheid (22-0069310)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
'zijn woningbouwplannen op drijfzand gebouwd' (22-0054237)
beantwoording artikel 42 vragen WV ontwerp bestemmingsplan LOS percelen
(22-0078752)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV opruimen bootwrakken (21-0360836)

•

beantwoording artikel 42 vragen fractie
VVD straatintimidatie (22-0056140)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV obstakel richting Baakwoning (22 -0071567)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
verkeersproblematiek Wateringen (22 0073708)
bijlage: Eindrapport Verkeersmaatrege-

•

len Visie Wateringen (22 -0073858)
beantwoording artikel 42 vragen WV toegankelijkheid bushaltes Westland (22 0073237)
bijlage: schouw van bushalten in gemeente Westland Metrocov (22-0073280)
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