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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 1 april 2022
(22-0096831) ongewijzigd vast te stellen.

12 april 2022

Aanvraag West-

1.

De WestlandStek toe te kennen aan de

2.

heer J.R. Kemmers
De WestlandStek uit te reiken tijdens de

landStek

3 maart 2020

viering van zijn 50-jarig jubileum en tevens afscheid op 9 april 2020.
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. De heer Kemmers is
sinds 1970 actief voor de EHBO-vereniging
Naaldwijk, die circa 100 leden heeft. Meer dan
50 jaar heeft hij zich voor de vereniging inge zet.
Hij bekleedde diverse bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap, en was actief als hulpverlener op vele lokale evenementen, zoals
feestweken en sportwedstrijden.
Het besluit om de WestlandStek uit te reiken is
al genomen in 2020.In verband met de coronapandemie heeft de uitreiking pas recentelijk
plaatsgevonden.
22-090

Aanvraag

1.

De WestlandStek toe te kennen aan me-

2.

vrouw P. Breas -Bakker.
De WestlandStek uit te reiken bij haar

WestlandStek

22 maart 2022

afscheid op 8 april 2022.
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 Breas -Bakker
was in 2010 een van de initiatiefnemers van inloophuis Carma en heeft zich sindsdien bestuurlijk ingezet op diverse locaties.
22-119

Raadsbrief burgemeester over Noodwet en
bevoegdheid

1.

De raad conform brief te informeren over 12 april 2022
de inwerkingstelling van de artikelen 2c
en 4 van de Wet verplaatsing bevolking.
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burgemeester bij opvang vluchtelingen Oe- Toelichting:
kraïne
Op vrijdag 1 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met de zogeheten Voortduringswet in verband met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee krijgen burgemeesters de wettelijke taak mensen uit Oekraïne op te vangen.
Tot 1 april deden de burgemeesters dit vrijwillig.
De opvang van mensen uit Oekraïne is binnen
de gemeente Westland vanaf het begin in overleg met de burgemeester bestuurlijk belegd bij
de portefeuillehouder sociaal domein. Het besluit van de ministerraad geeft geen aanleiding
deze werkwijze te veranderen. De opvang van
Oekraïense vluchtelingen blijft dus belegd bij de
portefeuillehouder sociaal domein, tenzij er onverhoopt ontwikkelingen zijn die het noodzakelijk maken dat de burgemeester gebruik maakt
van zijn wettelijke bevoegdh eden.
22-116

Energietoeslag voor

1.

huishoudens met laag
inkomen 2022

Te starten met toekennen van de eenma- 12 april 2022
lige energietoeslag 2022 en deze vast te
stellen op € 800 en als categoriale bij-

2.

zondere bijstand uit te keren.
Als doelgroep aan te merken de huishoudens met een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum.

3.

4.

De beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Westland 2022 vast te
stellen.
Deze beleidsregels in mei aan te vullen
met bepalingen voor zelfstandig ondernemers.

5.

6.

Voor de energietoeslag vooruitlopend op
de toekenning in de meicirculaire 2022
budget beschikbaar te stellen.
De raad conform (nog aan te passen)
brief te informeren over het toekennen
van de energietoeslag en daarbij te melden dat in de programmarapportage zal
worden voorgesteld het door het Rijk
toegezegde budget hiervoor in te zetten.

Toelichting:
De prijzen van energie zijn sterk gestegen.
Hierdoor komen inwoners met een laag inkomen
en een energiecontract met een flexibel tarief
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snel in de financiële problemen. Daarbij leiden
de huidige ontwikkelingen tot nog grotere prijsstijgingen. Het Rijk heeft de energietoeslag uitgewerkt om minima te helpen bi j hun energierekening. Dit is een extra landelijk middel aanvullend op een verlaging van de energiebelasting
en duurzaamheidsmaatregelen. Deze energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en
geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en
met 31 december 2022.
De gemeente Westland start in mei met het uitkeren en toekennen van de energietoeslag. De
energietoeslag bedraagt € 800 eenmalig in 2022
voor een huishouden met een inkomen onder de
120% van het sociale minimum. Voor huishoudens met een laag inkomen uit hun onderneming
worden nog passende voorwaarden opgesteld.
De huishoudens waarvan de gemeente genoeg
gegevens heeft, krijgen de energietoeslag begin
mei automatisch op hun rekening gestort. Op de
gemeentelijke website is aangegeven welke
groepen inwoners de toeslag zonder aanvraag
ontvangen. De huishoudens waarvan de gegevens niet compleet zijn bij de gemeente kunnen
de energietoeslag vanaf mei aanvragen via de
gemeentelijke website. Dat geldt ook voor de
zelfstandige ondernemers.
22-117

Regionale samenwerking uitvoering

1.

Jeugdwet

In te stemmen met de inrichting van de
netwerksamenwerking in Haaglanden bij
de uitvoering van de Jeugdwet zoals
vastgelegd in het document 'Samenwerkingsafspraken H10 de uitvoering
Jeugdwet anno 2022’.

2.

3.

In te stemmen met de rapportage 'Besteding Transformatiefonds 2019-2021' die
is vastgesteld door het BOJ.
De raad conform brief te informeren over
de regionale samenwerking en het
Transformatiefonds.

Toelichting:
De Jeugdwet en de resolutie van de VNG stellen
gemeentelijke samenwerking als voorwaarde
voor een effectieve organisatie van de jeugdhulp. In 2021 hebben de tien gemeenten die
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samenwerken op het gebied van jeugd in Haaglanden (de H10) hiervoor een regiovisie opgesteld, die inmiddels is vastgesteld door alle raden. De inrichting van de samenwerking kent
een Gemeenschappelijke Regeling voor inkoop
en contractmanagement en een netwerksamenwerking voor beleidsvoorbereiding. De organisatie van de netwerksamenwerking is niet eerder
formeel vastgelegd en daar is wel behoefte aan.
Het document ‘Samenwerkingsafspraken bij de
uitvoering van de Jeugdwet 2022’ is bedoeld om
de huidige samenwerkingsafspraken vast te leggen.
22-118

Assurance-rapport met
bijbehorende gewaar-

1.

Kennis te nemen van het 'Assurance -rap- 12 april 2022
port betreffende de collegeverklaring

merkte collegeverklaring en bijlagen DigiD

ENSIA 2021 DigiD en Suwinet' met drie
keer 'ENSIA Bijlage 1 DigiD' en 'ENSIA

en Suwinet 2021 in het
kader van de jaarlijkse

Bijlage 2 Suwinet' en aan te bieden aan
de raad conform brief.

ENSIA-verantwoording
Toelichting:
Het college legt jaarlijks verantwoording af aan
de raad over informatiebeveiliging. In de afgelopen periode heeft er binnen de gemeente een
audit plaatsgevonden met betrekking tot informatiebeveiliging volgens de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Om invulling te geven aan de ver antwoording, biedt het
college de auditresultaten aan de raad aan. De
normen waaraan de gemeente niet voldoet staan
in een verbeterplan. In 2022 wordt dit plan uitgevoerd.
22-106

Afstandsverklaring
voor kettingbeding uit

1.

koopakte oude raadhuis Naaldwijk

Per 1 januari 2024 afstand te doen van
de rechten uit het kettingbeding in de
koopakte van het oude raadhuis in
Naaldwijk d.d. 6 mei 2014.

2.

De raad hierover conform (nog aan te
passen) brief te informeren.

Toelichting:
Op 6 mei 2014 heeft ge meente Westland het
voormalige raadhuis in Naaldwijk verkocht. De
gemeente gaf de voorkeur aan het intact houden
van de oude raadzaal t.b.v. een openbare functie zoals bijvoorbeeld een trouwlocatie, chique
ontvangstruimte of tentoonstellingsruimte en
had de wens dat in ieder geval de begane grond
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van het oude raadhuis voor publiek toegankelijk
zou blijven. In de leveringsakte is uiteindelijk
een kettingbeding opgenomen dat de koper verplicht is de monumentale oude raadszaal intact
te houden t.b.v. de genoemde openbare functies
en ten minste de begane grond als trouwlocatie
toegankelijk te houden voor publiek.
De eigenaar heeft het pand in 2016/2017 grondig gerenoveerd. De monumentale raadszaal is
daarbij in oude stijl hersteld.
Op verzoek van de eigenaar is het besluit genomen om het eeuwigdurend kettingbeding uit de
leveringsakte te laten vervallen. Reden hie rvoor
is dat er de afgelopen jaren geen verzoeken tot
huwelijksvoltrekking in de oude raadszaal zijn
binnengekomen. Verder zijn er inmiddels veel
meer locaties beschikbaar waar een huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden. Daarom worden de
verplichting en daaraan gekoppelde boeteclausule losgelaten.
Beantwoording
raadsvragen

•

(artikel 42)
•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
voetpad Veilingweg De Lier (22 0063124)
beantwoording artikel 42 vragen WV te
snel rijden door de Jan Barendselaan
Poeldijk (21-0361663)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV Veilingweg de Lier (22-0052720)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
gang van zaken gemeentewerf (22 -

•

0064315)
beantwoording artikel 42 vragen WV liggende en hangende zakken in het weekend (22-0072274)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV opknappen kinderspeelplek Maris Monster
(22-0085090)
beantwoording artikel 42 vragen WV gaten Marktplein 's-Gravenzande (220084751)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV dierenwelzijn in Westland (22-0073036)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV Nederhof Honselersdijk (22 -0072375)
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