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19 april 2022

Compensatieregeling

1.

De Compensatieregeling controle coronatoe- 19 april 2022

controle coronatoegangsbewijs Westland

2.

gangsbewijs Westland 2022 vast te stellen.
De gemeenteraad hierover conform brief te

2022

informeren.
Toelichting:
Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid is
een bijdrage van € 425.607 gevraagd voor het
compenseren van de kosten die door ondernemers/organisaties zijn gemaakt voor de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs
in de periode van 1 januari tot en met 26 maart
2022.
Met het besluit tot vaststelling van deze compensatieregeling geeft het college invulling aan
de steunmaatregelen van het Rijk . Het besluit
biedt ondernemers/organisaties de mogelijkheid
de kosten te declareren die zij maakten voor de
controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). De
Rijksregeling biedt ook de mogelijkheid om de
door de gemeente zelf gemaakte kosten te compenseren.
Voor de periode 22 september tot en met 31 december 2021 stelde het Rijk al eerder de nodige
middelen beschikbaar. Hierop heeft het college
de Compensatieregeling ondersteuning naleving
coronatoegangsbewijs Westland 2021 vastgesteld. Op basis daarvan konden ondernemers/organisaties die verplicht waren te controleren op het CTB, een subsidiebedrag ter
hoogte van € 1.500 aanvragen. Indien ondernemers/organisaties meer kosten dan € 1.500
maakten voor het uitvoeren van de verplichte
controle CTB, konden zij voor die meerkosten
ook subsidie aanvragen
De voorwaarden van het Rijk geven deze keer
geen mogelijkheid om een lumpsum subsidiebijdrage van € 1.500 te verlenen. Ondernemers/organisaties zullen, net als de gemeente, aan
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moeten tonen dat de uitgaven ook werkelijk zijn
gedaan.
Voorstel tot vaststel-

1.

De raad voor te stellen de zienswijze in te

ling van de zienswijze
op de ontwerp-meerja-

dienen, die ertoe strekt dat de Raad van de
gemeente Westland akkoord gaat met de

renbegroting 20232026 VRH, inclusief

ontwerp-meerjarenbegroting VRH 20232026.

herziene begroting
2022 en financieel

2.

jaarbericht VRH 2021

19 april 2022

De aanbiedingsbrief, kaderbrief VRH 2023 2026 en het financieel jaarbericht VRH 2021
inclusief accountantsverklaring ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Toelichting:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de ontwerp-meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
2023-2026, inclusief de herziene begroting
2022. De gemeente vraagt onder andere in haar
zienswijze blijvende aandacht voor het werven
en binden van vrijwilligers om de paraatheid van
de brandweer te kunnen blijven garanderen.
De inwonerbijdrage voor de VRH gaat omhoog
van € 65,76 (herziene begroting 2022) naar €
67,23 in 2023.
Verkenningsnota Berkenflat II 's-Graven-

1.

Kennis te nemen van Verkenningsnota
Tweede Berkenflat, inclusief knelpunten.

zande

2.

De verkenningsfase af te ronden en in te
zetten op realisatie.

3.

De oplossingsrichting voor de belangrijkste
knelpunten samen met de meest betrokken

4.

partijen uit te werken.
De ambtelijke organisatie opdracht te geven
om ter voorbereiding op besluitvorming over
de vervolgfase de mogelijkheden voor ge-

5.

meentelijke inzet verder uit te werken.
De raad te informeren over de verkenning en
de vervolgstappen en over de uitvoerin g van
motie 1491, Tweede serviceflat , conform
brief en de motie hiermee als afgedaan te
beschouwen.

Toelichting:
Het college heeft op 7 september 2021 de startnotitie vastgesteld voor de ontwikkeling van een
gebouw met serviceappartementen in ’s -Gravenzande. De startnotitie betreft een verkenning
naar aanleiding van een voorstel van de
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stichting ‘het oude land’ op een locatie die
deels in eigendom is van de gemeente. Onderzocht zijn de risico’s en knelpunten voor ruimtelijke inpassing, juridische consequen ties, financiële haalbaarheid en de te maken afspraken
met de huidige gebruikers van de locatie en de
stichting als initiatiefnemer.
Uitkomst van de verkenning is dat de ontwikkeling wenselijk is en haalbaar lijkt, mits een aantal knelpunten wordt opgelos t. Het college
steunt het initiatief en wenst in te zetten op realisatie. Verdere besluitvorming is aan het
nieuwe college.
Tijdens de raadsvergadering van 9 november
2021 is een motie aanvaard inzake een tweede
serviceflat. In de motie wordt opgeroepen medewerking te verlenen aan het initiatief van de
stichting ‘het oude land’ om een tweede serviceflat in ’s Gravenzande te realiseren en wordt gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden
voor serviceflats in andere dorpen. Met de voorgenomen vervolgstappen en het vaststellen van
de visie ‘Goed wonen in een Goede Woning’
door de raad in februari 2022 is invulling gegeven aan de motie.
Krediet votering Tie-

1.

nercollege/ISW

Het voorstel tot het voteren van bouwkredie- 19 april 2022
ten vast te stellen en ter besluitvorming aan
de raad voor te leggen.

2.

De gemeenteraad voor te stellen om de
bouwkredieten (op basis van het prijspeil
van 2020) beschikbaar te stellen, te weten:
•
€ 8.360.000 krediet voor het huisvesten
van 500 leerlingen voortgezet onderwijs
(ISW);
•

•

€ 3.830.000 krediet voor het huisvesten
van 300 leerlingen primair onderwijs
(WSKO);
◦€ 1.060.000 voorfinanciering voor 88
kindplaatsen buitenschoolse/kinderopvang.

Toelichting:
Het voorstel betreft het beschikbaar stellen van
bouwkredieten, zoals opgenomen in het MIP
(Meerjaren Investeringsplan) en de begroting
voor het Tienercollege in Poeldijk. De gemeente
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Westland is conform de Wet op het primair onderwijs (WPO), Wet op de expertisecentra
(WEC) en Wet op het voortgezet onder wijs
(WVO) verantwoordelijk voor het voorzien in
adequate onderwijshuisvesting. Het krediet is
nodig voor uitvoering van deze wettelijke taak .
Vaststelling meerjarige 1.

De subsidie aan Stichting Zwem - en recrea-

structurele subsidie
2017-2018 + subsidie-

tiecentrum De Boetzelaer voor 2017 en 2018
per jaar vast te stellen op € 590.000.

verlening 2022 zwem- 2.
en recreatiecentrum De

Met Stichting Zwem- en recreatiecentrum De
Boetzelaer een subsidie -uitvoeringsovereen-

Boetzelaer

komst aan te gaan voor de periode 2022 ten
behoeve van de exploitatie van zwembad De
3.

19 april 2022

Boetzelaer.
Aan Stichting Zwem- en recreatiecentrum De
Boetzelaer in 2022 een subsidie te verlenen
van € 600.000.

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet wethouder Varekamp te machtigen de subsidie-overeenkomst namens de
gemeente Westland te ondertekenen.

Toelichting:
Het is belangrijk dat Westlanders voor een betaalbaar tarief kunnen sporten en bewegen. De
gemeente verleent deze subsidie aan de Boetzelaer om dit mogelijk te maken.
De subsidies voor 2019 en verder worden later
vastgesteld.
Motie Ambachtsweg

1.

De motie van de raad niet uit te voeren omdat dit om veiligheidsoverwegingen niet
wenselijk en uitvoerbaar blijkt.

2.

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

Toelichting:
Op 21 september 2021 heeft de raa d een motie
aangenomen waarin het college wordt verzocht
over te gaan tot het verkeersveilig openstellen
van de Ambachtsweg in Wateringen voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen. Naar aanleiding hiervan is er overleg gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden, waarna op
de Ambachtsweg plantenbakken zijn geplaatst .
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Er bleken geen andere haalbare opties te zijn.
De plantenbakken leidde tot kritiek van politieke
partijen, de omgeving en de Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH), die van mening waren dat
de plantenbakken een onveilige verkeerssituatie
en verhoging van de aanrijtijden van de hulpdiensten opleverden. De VRH heeft geadviseerd
de Ambachtsweg niet aan te passen. Hierop zijn
de plantenbakken verwijderd en is de weg weer
afgesloten met een poller.
Het voorstel is nu om het vraagstuk rond de Ambachtsweg in te bedden in een groter project om
de verkeerscirculatie in en rond Wateringen te
borgen.
Technische wijziging
huidig mandaat ODH

1.

inzake inwerkingtreding Wet open over-

De vierde wijziging van het Mandaatbesluit
en mandaatlijst Omgevingsdienst Haaglan-

19 april 2022

den gemeente Westland vast te stellen en
dit aan de ODH bekend te maken.

heid (Woo)
Toelichting:
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet
open overheid per 1 mei 2022 is het noodzakelijk het huidige mandaatbesluit ODH aan te passen. In het Mandaatbesluit Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH) 2022 gemeente Westland en
de Mandatenlijst Omgevingsdienst Haaglanden
gemeente Westland wordt geregeld welke bevoegdheden de gemeente Westland bij de ODH
neerlegt. In dit geval gaat het om een technische en geen inhoudelijke wijziging.
Addendum bij de
“Overeenkomst tot gebruik CAD-systemen”

1.

Het Addendum bij de “Overeenkomst tot gebruik CAD-systemen” vast te stellen.

Besluit burgemeester:
1. Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet wethouder Snijders te machtigen
het Addendum bij de "Overeenkomst tot gebruik CAD-systemen te ondertekenen.
Toelichting:
Op 18 oktober 2007 hebben de gemeente Westland en de stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) een overeenkomst getekend. Hierin is het gebruik van het particuliere
Centrale Afvoersysteem Drainagewater (CAD) systeem als riolering door de gemeente
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geregeld. De afspraken in de huidige overeenkomst zijn op een aantal punten verouderd. In
een addendum zijn aanvullende afspraken over
het tekeningenbestand en financieel mandaat
gemaakt, zodat een effectieve samenwerking
met de SVOW voor het beheer en onderhoud
aan het CAD-systeem kan worden voortgezet en
gewaarborgd is.
Terinzagelegging ont-

1.

werp bestemmingsplan
Kust Westland

Kennis te geven van het voornemen tot voor- 19 april 2022
bereiding van een bestemmingsplan Kust
Westland.

2.

Het ontwerpbestemmingsplan Kust Westland
aan te bieden voor wettelijk vooroverleg.

3.

Het ontwerpbestemmingsplan Kust Westland
conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

4.

ordening ter inzage te leggen.
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Met het bestemmingsplan Kust Westland wordt
het mogelijk voor strand -/horecapaviljoens om
een gedeelte van hun ruimte te gebruiken ten
behoeve van strand/watersportactiviteiten, terwijl aan een recreatiepaviljoen de mogelijkheid
wordt geboden om beperkt uit te breide n ten opzichte van een eerder verleende vergunning en
horeca-activiteiten te bieden aan deelnemers
van de activiteiten.
Zienswijze ontwerp be- 1.
stemmingsplan 'Wil-

Een zienswijze in te dienen tegen het door
19 april 2022
het college van burgemeester en wethouders

genrijk Noord' (Maassluis)

van Maassluis op 1 april 2022 ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan 'Wilgenrijk
2.

Noord'.
De gemeenteraad conform brief te informeren.

Toelichting:
Op 1 april 2022 heeft het college van Maassluis
het ontwerp bestemmingsplan ‘Wilgenrijk Noord’
ter inzage gelegd. Het college dient een zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan
‘Wilgenrijk Noord’ van de gemeente Maassluis
om de belangen van de ontwikkeling van de
transportsector voor de Greenport te verdedigen. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw
van 475 woningen en de aanleg van een grondwal langs de gemeentegrens van Westland. De
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zienswijzen gaan over de verhouding tussen de
bedrijfsactiviteiten en de bouw van woningen
daar in de buurt, de gevolgen van de bo uw van
meer woningen in Maassluis voor de afrit op de
A20 en de inpassing en effecten van de grondwal voor Westland.
Dieren Opvang Cen-

1.

trum Westland (DOCW)

In principe het perceel aan De Vierschaar in 19 april 2022
’s-Gravenzande (kadastraal nummer L7480)
te verhuren aan stichting Dieren Opvang
Centrum Westland (DOCW) via een huurafhankelijk recht van opstal.

2.

In het kader van het Didam-arrest, dit voornemen tot verhuur aan DOCW te publiceren .

3.

Na een periode van 20 kalenderdagen een
overeenkomst met het DOCW aan te gaan,
mits er geen bezwaar is binnengekomen.

Toelichting:
Een aantal dierenopvang/ welzijnsorganisaties
heeft de handen ineengeslagen en een initiatief
ontwikkeld om te komen tot het Dieren Opvang
Centrum Westland (DOCW). Dit DOCW moet
meerdere diersoorten een korte en directe opvang bieden. Daarnaast zal het centrum voorlichting geven en wordt medische hulp gebo den
aan gewonde dieren.
De gemeente Westland is van plan om een perceel aan ‘De Vierschaar in ’s -Gravenzande te
verhuren aan het DCOW. Volgens het Didam -arrest moet een overheidslichaam zich bij het
aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke
overeenkomsten onder andere aan het gelijkheidsbeginsel houden. Hier kan gemotiveerd
van worden afgeweken als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen
dat er slechts één serieuze gegadigde is. Het
voornemen tot verkoop/verhuur moet tijdig bekend worden gemaakt.
Ontwerp bestemmings- 1.
plan Noord-Lierweg

Het ontwerpbestemmingsplan 'Noord -Lierweg 40a te De Lier’ conform artikel 3.8 van

40a te De Lier

de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te
leggen.
2.

De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp bestemmingsplan ‘Noord-Lierweg 40a te De Lier’ in
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procedure gebracht. Door het wijzigen van de
bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de
bestemming ‘Wonen’ wordt de voormalige bedrijfswoning op het perceel omgezet naar een
burgerwoning.
Verlenen subsidie
Westland Agenda III

1.

Aan WHC een subsidie WA III te verlenen
van € 275.000.

19 april 2022

aan WHC
Toelichting:
De gemeente Westland heeft in het kader van
Westland Agenda III een subsidie van € 275.000
toegekend aan het WHC (World Horti Center).
Daarvan wordt 80%, dat is € 220.000, betaal baar gesteld. De subsidie is bestemd voor herpositionering van het WHC en een betere, meer
up to date focus en uitstraling. Door deze bijdrage kan het WHC diverse noodzakelijke verbeteringen uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied
van gezonde voeding, maar ook op de thema’s
startups & innovaties en inhoudsstoffen.
De verandering in het dienstenpakket van het
WHC, bijvoorbeeld van fysiek naar (meer)
digitaal, zal een betere invulling geven aan haar
taken: het bevorderen van het imago van de
Nederlandse tuinbouw (in het bijzonder de positie van Westland) en het stimuleren van innovatie. Op de Floriade in Almere zal het WHC de
eerste resultaten laten zien van deze herpositionering.
Voortgangsrapportage

1.

In te stemmen met de (nog aan te vullen)

2.

voortgangsrapportage.
De raad te informeren over de voortgang van

project Floragebied

het programma Floragebied conform brief en
de (nog aan te vullen) voortgangsrapportage.
Toelichting:
Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief van het Floragebied unaniem
vastgesteld. Daarmee werd de eerste fase van
het programma afgerond, de verkenningsfase.
De tweede fase van het programma Floragebied
– de studiefase – loopt van september 2021 tot
en met december 2022. In het programma wordt
samengewerkt door gemeente, bedrijven en kennisinstellingen. Centraal staat de ontwikkeling
van een internationaal toonaangevende campus,
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gecombineerd met voor Westland noodzakelijke
voorzieningen, woningen en mobiliteit. Voor de
zomer 2022 zijn de eerste tussenresultaten gereed. Deze worden in september 2022 met de
gemeenteraad besproken. Daarna volgt een participatietraject met de samenleving. Het concept-Masterplan Floragebied wordt eind 2022
ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Nieuwe vervangingsre- 1.
geling gemeentesecre-

Als gemeenteambtenaar belast met de functie DIR-1.1 Gemeente Secretaris, voor alle

taris

bevoegdheden die krachtens de wet toekomen aan de Gemeentesecretaris, met terug-

19 april 2022

werkende kracht per 1 januari 2022, aan te
wijzen conform het aanwijzingsbesluit:

2.

•

Algemeen Directeur, mevrouw A.C.
Spindler;

•

en bij diens afwezigheid concerndirecteur, de heer V.L. Dobbe;

•

en bij diens afwezigheid concerndirecteur, mevrouw M.A. van Breda;

•

en bij diens afwezigheid concer ndirecteur, de heer B. Rombout;

•

en bij diens afwezigheid concerndirecteur, de heer P. van der Wilk.

Het “Aanwijzingsbesluit Gemeente secretaris
Cluster Directie 2020” van 1 januari 2020 in
te trekken.

Toelichting:
In het kader van de Wet Normalisering Re chtspositie Ambtenaren moet op basis van Artikel
102 van de Gemeentewet door het college een
aanwijzingsbesluit voor de gemeentesecretaris
en diens vervangers worden vastgesteld. De gemeentesecretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een door het college aangewezen
loco-gemeentesecretaris. Dit zijn leden van de
concerndirectie. Vanwege personele wisselingen
in de concerndirectie in 2021 is het noodzakelijk
een nieuw aanwijzingsbesluit te nemen waarin
de vervanging wordt geregeld.
Beantwoording
raadsvragen
(artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA hubklup A (22-0054092)
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•

beantwoording artikel 42 vragen CDA leges
omzetting bestemming Noord-Lierweg 40a te
De Lier (22-0096154)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV dieren
die niet uit het water kunnen komen door
hoge beschoeiing (22-0099896)
beantwoording artikel 42 vragen WV groenonderhoud wijk Opstal in Naaldwijk (22 0054228)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV makkelijk uitvoerbare ideeën (22-0072330)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA fiets
oversteek Sportlaan De Lier (22 -0072169)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA FC 's Gravenzande (22-0068417)

•

beantwoording artikel 42 vragen D66 doortrekken bus 25 naar Wateringen -Noord (22-

•

0075785)
beantwoording artikel 42 vragen CDA kabel-

•

goottegel (22-0094767)
beantwoording artikel 42 vragen WV communicatie Hoge Geest (22-0086781)
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