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Vaststelling besluiten-

Concept besluitenlijst B&W 19 april 2022 (22-

10 mei 2022

lijst

0111527) ongewijzigd vast te stellen.

Voorstel zienswijze
1.
raad op conceptbegro-

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglan-

tingswijziging 2022 en
conceptbegroting 2023 2.

den.
In te stemmen met het voorstel om de raad

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

voor te stellen een zienswijze uit te brengen
op de conceptbegrotingswijziging 2022 en

10 mei 2022

het concept van de begroting 2023 van het
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, conform raadsvoorstel en zienswijzebrief .
Toelichting:
Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
(SbJH) heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp zo efficiënt mogelijk in te kopen,
het contract - en leveranciersmanagement te
verzorgen en administratieve processen die
voortvloeien uit de contracten te beheren.
Vorig jaar is een deel van de werkzaamheden
die voortvloeien uit de aanbesteding en de
daarop volgende rechtszaak gedekt uit de regiobegroting. Nu inzichtelijk is welke werkzaamheden een structureel karakter krijgen, worden
deze toegevoegd aan de formatie van het SbJH.
Het gaat om uitbreiding van de formatie met inkoop, financiële en juridische expertise en ondersteuning. Daarnaast moet worden voorzien in
de informatie- en controlebehoefte. De bijdrage
voor Westland stijgt hierdoor van € 307.000
naar € 364.884. Gesteld wordt dat het enkel
gaat om een overheveling van de regiobegroting
naar de begroting van het SbJH, maar voor
Westland moet dit betrokken worden bij de eerste actualisatie vanwege een tekort op dit budget.
22-140

Vaststelling zienswijze 1.

Het voorstel om de zienswijze over de ont-

op ontwerpbegrotingswijzing 2022 en ont-

werpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis

werpbegroting 2023
GR GGD & Veilig Thuis

Haaglanden vast te stellen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Haaglanden
Toelichting:
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Door middel van de begrotingswijziging 2022 en
de ontwerpbegroting 2023 krijgen het college en
de gemeenteraad zicht in de beleidsmatige en
financiële ontwikkelingen die spelen bij de GGD
en Veilig Thuis, waarvan de Gemeenschappelijke Regeling opdrachtgever is. De gemeenteraad geeft zijn zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan het
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR
GGD-VT).
Het college is van mening dat de conceptbegrotingen in financiële zin geen aanleiding voor opmerkingen geven. Wel ziet het college een aantal inhoudelijke aandachtspunten, met name ten
aanzien van de bedrijfsvoering en de inzet om
de lengte van de wachtlijst bij Veilig Thuis
Haaglanden verder te verminderen. De totale
begroting 2023 van de GR GGD-VT bedraagt €
2.022.000. Dat is € 84.000 meer dan deze in
eerste instantie was voor 2022.
22-141

Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst

1.

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) Be- 10 mei 2022
schermd Wonen en Maatschappelijke Op-

(DVO) Beschermd Wonen/Beschermd Thuis
2.

vang vast te stellen.
Het mandaatbesluit behorend bij DVO Be-

en het Mandaatbesluit
voor de DWO regio

schermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast te stellen.
Toelichting:
Op grond van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten
verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang aan mensen die hier een beroep op doen. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, werken gemeenten regionaal samen. De gemeente Delft is centrumgemeente voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de DWO-regio (De
gemeenten Delft, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp en Westland). Het Rijk is van plan om
Beschermd Wonen te d ecentraliseren naar alle
gemeenten. Voor cliënten betekent dat dat zij
zorg in hun eigen omgeving kunnen ontvangen
en steeds vaker thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn opgenomen in de Regiovisie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijke Opvang naar Maatschappelijk Wonen
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2022-2026, die eind 2021 is vastgesteld door de
betrokken gemeenten. Een volgende stap in het
proces van het doordecentraliseren is het vaststellen van de Centrumgemeenteregeling (door
Westland al vastgesteld in december 2021), de
Dienstverleningsovereenkomst en het Mandaatbesluit.
22-142

Hoofdstuk 2 Klimaat-

1.

adaptatie Programma
voor Standaardin-

Hoofdstuk 2 Klimaatadaptatie van het Pro-

10 mei 2022

gramma voor Standaardinrichting, d.d. 2502-2022, versie 3 vast te stellen.

richting
Toelichting:
De gemeente Westland heeft in het Programma
voor Standaardinrichting de eisen en richtlijnen
voor de inrichting van de openbare ruimte vastgelegd. De opgave voor de komende decennia is
om de bestaande en nieuwe openbare ruimte
meer klimaatbestendig in te richten tegen de gevolgen van extreme neerslag, hitte en droogte.
Met het opnemen van eisen en richtlijnen voor
een klimaatadaptatie in het Programma voor
Standaardinrichting wordt de openbare ruimte in
Westland voorbereid op de toekomst.
22-143

Benoemen nieuwe
1.
openbare ruimten in de

Nieuwe openbare ruimten in de gebieden
Westmade Noord in Mon ster; De Kreken in

gebieden Westmade
Noord in Monster, De

Poeldijk en Waelpolder in 's -Gravenzande te
benoemen conform advies van de Advies-

Kreken in Poeldijk en
Waelpolder in ’s-Gra-

commissie Naamgeving.

venzande

Toelichting:
In de gebieden Westmade Noord in Monster, De
Kreken in Poeldijk en Waelpolder in ’s -Gravenzande worden nieuwe wijken ontwikkeld. Door
deze ontwikkelingen zijn er op dit moment 15
straten die voorzien moeten worden van straatnamen.
De commissie Naamgeving adviseert voor Westmade Noord om aan de Abdij van Rijnsburg gerelateerde namen te gebruiken.
Voor het gebied De Kreken adviseert de commissie om de namen te laten aansluiten op de
reeds in het gebied De Kreken aanwezige
straatnamen, die passen in het thema "waterlichamen".
In Waelpolder zijn momenteel vier straatnamen
nodig. Twee straten liggen in het verlengde van
reeds benoemde straten. De commissie
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adviseert om deze bestaande straten te verlengen. Voor de overige twee straten adviseert de
commissie de namen van twee in Nederland
voorkomende zoogdieren te gebruiken, in lijn
met de namen van nabijgelegen straten.
22-144

Bestemmingsplan Kra-

De raad voor te stellen om:

10 mei 2022

lingerpad te De Lier
1.

De tegen het ontwerpbestemmingsplan Kralingerpad te De Lier ingediende zienswijzen
te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de 'nota van
beantwoording zienswijze Kralingerpad te

2.

De Lier'.
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 ne-

3.
4.

men.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan Kralingerpad te De
Lier met identificatienummer NL.IMRO.1783.
GTGWKRALINGERPDobp-VA01 gewijzigd
vast te stellen.

5.

Te bepalen dat voor de ondergrond van dit
bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) d.d. 18 maart 2021.

Toelichting:
Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om de uitbreiding van
Rijk Zwaan en het verbreden van de watergang
langs het Kralingerpad mogelijk te maken.
Na publicatie ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende die periode bestaat de mogelijkheid om
tegen het vaststellingsbesluit beroep aan te tekenen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
22-145

Bestemmingsplan Digi- De raad voor te stellen om:
talisering Analoge Bestemmingsplannen Ker- 1.
nen

De tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen Kernen’ ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals
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opgenomen in de nota van beantwoording
zienswijze ‘Digitalisering Analoge Bestem2.
3.

mingsplannen Kernen'.
Geen exploitatieplan vast te stellen .
Het bestemmingsplan ‘Digitalisering Analoge
Bestemmingsplannen Kernen’ met identificatienummer NL.IMRO.1783.DABKRNENWESTLNDabp-VA01 vast te stellen.

4.

Te bepalen dat voor de ondergrond van dit
bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) d.d. 27 oktober 2020.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het bestemmin gsplan ‘Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen Kernen’
vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor de digitalisering
van een aantal analoge bestemmingsplannen in
de kernen binnen Westland.
Na publicatie ligt het vastges telde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende die periode bestaat de mogelijkheid om
tegen het vaststellingsbesluit beroep aan te tekenen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen WV publica- 10 mei 2022
tie bouwplannen en adviezen Platform Gehandicapten Westland (22-0091068)

•

beantwoording artikel 42 vraag over gemeentelijke tv-uitzendingen (22-0107355)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV wijze
waarop het huisafval wordt ingezameld (22 -

•

0109026)
beantwoording artikel 42 vragen WV over

•

energietoeslag (22 -0110324)
beantwoording artikel 42 vragen WV ongeval

•

door gele zakken (22-0110921)
beantwoording artikel 42 vragen LPF LOS

•

percelen (22-0117727)
beantwoording artikel 42 vraag WV onderhoud omgeving kunstwerk F.V. Valstar (22 0121170)
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•

beantwoording artikel 42 vragen WV huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch (22 0105695)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV voorzieningen Emmastraat als gevolg van omleiding
busroute 31 (22-0084473)
beantwoording artikel 42 vragen WV evaluatie omlegging buslijn 31 in Monster (22 0113105)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA FC 's Gravenzande (22-0105608)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV parkeerplaatsen Jumbo Kwintsheul (22 -

•

0100859)
beantwoording artikel 42 vragen GBW brief
provincie mbt Westlands woningbouwprogramma (22-0058633)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW openstelling en verkeersremmende maatregelen

•

Ambachtsweg Wateringen (22-0063115)
beantwoording artikel 42 vragen WV Am-

•

bachtsweg Wateringen (22-0063128)
beantwoording artikel 42 vragen CDA ver-

•

keersoplossing Ambachtsweg (2 2-0070589)
beantwoording artikel 42 vragen D66 creatieve oplossing openstelling Ambachtsweg
(22-0070600)
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