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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 21 december 2021
(21-0357278) ongewijzigd vast te stellen.

11 januari
2022

Opvolging aanbeveling

1.

rijdende bus Westlanders Brigade

In te stemmen met uitwerking en uitvoe-

8 november

ring van optie 1 uit het advies van Vitis
welzijn: de inzet van een Abricar, en Vi-

2021

tis hiervan in kennis te stellen.
Toelichting:
De Westlanders Brigade is ingesteld om het college onafhankelijk te adviseren over lokale kansen en maatregelen voor een voortvarend herstel van de lokale economie, leefomgeving en
het algemeen welzijn gedurende de coronapandemie. Het college besluit de aanbeveling om
inwoners te bereiken met een rijdende bus verder uit te werken en uit te voeren in de vorm
van een Abricar. De Abricar is een oldtimer met
daarop een digitaal scherm. Zo kunnen gerichte
boodschappen gemakkelijk overgebracht worden.
22-001

Mandatering opname

1.

gesloten jeugdinrichting

Aan de wethouder zorg mandaat te verle- 11 januari
nen tot het indienen van een verzoek bij
de kinderrechter voor een machtiging,
spoedmachtiging of voorwaardelijke
machtiging, bedoeld in artikel 6.1.8 eerste lid van de Jeugdwet, om een jeugdige in een gesloten accommodatie te

2.

doen opnemen en te doen verblijven.
Het mandaat van de burgemeester, verleend bij collegebesluit van 14 -8-2018,
in te trekken.

3.

Buiten kantoortijden en bij onbereikbaarheid van de wethouder zorg, ondermandaat te verlenen aan de managers van
het Sociaal Kernteam.

Toelichting:
Op grond van de Jeugdwet kan bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen opname van een
jeugdige in een gesloten accommodatie nodig
zijn. Het gaat om kinderen onder de 18 jaar die
vrijwillig, voor hun eigen veiligheid, in een gesloten instelling worden geplaatst. Het college
heeft het mandaat om verzoeken te doen bij de
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kinderrechter om een jeugdige v rijwillig in een
gesloten accommodatie te doen opnemen en te
doen verblijven. Aangezien het zwaartepunt bij
het zorgaspect ligt, wordt dit mandaat neergelegd bij de wethouder Zorg.
22-002

Voorstel tot vaststelling van de Lokale

1.

Educatieve Agenda
Westland 2022-2025

In te stemmen met het voorstel om de
11 januari
raad voor te stellen de lokale educatieve 2022
agenda (LEA) Westland 2022-2025 vast
te stellen;

2.

3.

Jaarlijks de programmalijnen uit te werken in een jaarplan en deze vast te stellen;
De NPO-gelden in te zetten binnen het
kader van de LEA.

Toelichting:
De Westlandse schoolbesturen voor primair en
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvangorganisaties en de gemeente
Westland hebben samen een beleidsagenda opgesteld voor het Westlands onderwijs, de Lokale
Educatieve Agenda (LEA). In de LEA zijn de gezamenlijke visie en programmalijnen benoemd
die er de komende jaren voor zorgen dat alle
kinderen volop kansen krijgen om zichzelf te
ontwikkelen en hun talenten te benutten . Belangrijke thema’s zijn gelijke kansen, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en het terugdringen van taalachterstanden. De programmalijnen worden vertaald in concrete jaarplannen.
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
krijgt de gemeente extra middelen om een lokale, integrale en meerjarige aanpak samen te
stellen. Deze NPO-gelden worden ingezet binnen de kaders van de LEA en benut voor projecten die zich richten op het terugdringen van
achterstanden bij leerlingen
22-005

Vaststelling bestemmingsplan Waelpolder

De raad voor te stellen om:
1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan
‘Waelpolder’ ingediende zienswijzen te
beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota
van beantwoording zienswijze ‘Waelpol2.

der’;
De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen,
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zoals opgenomen in de bij het concept
raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte Staat van Wijzigingen,
3.
4.

over te nemen;
Geen exploitatieplan vast te stellen;
Het bestemmingsplan ‘Waelpolder’ met
identificatienummer NL.IMRO.1783.ONWWAELPOLDERpbp-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.29 -01-2021.

Toelichting:
Het bestemmingsplan Waelpolder in ’s -Gravenzande maakt de realisatie van maximaal 720
nieuwbouwwoningen met bijbehorende voorzieningen, een school en een ecologische verbindingszone mogelijk. De randen van het plangebied, aan de Nieuwe vaart en de Poelkade, zullen vooral bestaan uit grondgebonden woningen.
In het midden van het gebied aan de ecologische verbindingszone en hoofdontsluiting zal
plaats zijn voor gestapelde woningbouw. Met dit
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt
om 50% betaalbare woningbouw, waarvan een
deel in de sociale sector valt, te realiseren.
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende
die periode bestaat de mogelijkheid tegen het
vaststellingsbesluit beroep aan te t ekenen en
een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
22-006

Voorstel tot vaststel-

1.

In te stemmen met het voorstel om op

11 januari

ling van de geactualiseerde grondexploita-

basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2022-2025 de geactu-

2022

ties, o.b.v. Meerjarenperspectief Gebieds-

aliseerde grondexploitatiecomplexen met
de bijbehorende grondexploitatiebegro-

ontwikkeling (MPG)
2022-2025

tingen en de begrotingswijziging vast te
stellen en ter besluitvorming aan de raad
2.

voor te leggen.
Op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet aan het college en aan hen die bij de
behandeling aanwezig waren en allen die
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van het behandelde of de stukken kennisdragen, geheimhouding op te leggen
totdat de desbetreffende grondexploitaties afgesloten zijn, omtrent de inhoud
van de bijlagen (Position Papers) van
het MPG 2022-2025.
Toelichting:
Conform artikel 20 van de Financiële Verordening 2021 Gemeente Westland biedt het college
jaarlijks een geactualiseerd Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG) aan de gemeenteraad aan. De geactualiseerde grondexploitaties dienen uiterlijk in februari 2022 door de
raad te worden vastgesteld zodat de financiële
consequenties bij de jaarrekening 2021 kunnen
worden verwerkt.
Het MPG 2022-2025 geeft de stand van zaken
van de gemeentelijke grondexploitaties weer per
1 september 2021 en geeft prognoses van nog
te verwachten kosten en opbrengsten voor de
resterende looptijd vanaf die datu m. Ten opzichte van de begroting 2021 zal het resultaat in
de jaarrekening 2021 per saldo met € 493.444
gunstig worden beïnvloed.
21-552

Vaststellen draagvlak-

1.

reglement bedrijveninvesteringszones
(BIZ'en)

Het draagvlakreglement ten behoeve van 11 januari
de draagvlakmeting van bedrijveninvesteringszones (BIZ'en) vast te stellen.

2.

De uitvoering van artikel 1, lidt 2 (benoemen gemeentelijk stembureau) te mandateren aan de directie.

Toelichting:
Eind december 2021 loopt de vijfjarentermijn af
van de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) Leehove
in De Lier. Op 7 december jl. heeft de gemeenteraad de BIZ-verordening voor deze BIZ vastgesteld. Om de BIZ-bijdrage te kunnen heffen
bij de BIZ-plichtigen dient er eerst onderzocht
te worden of er voldoende draagvlak is voor verlenging van de BIZ-termijn. Hiervoor dient een
draagvlakmeting te worden uitgevoerd. In het
draagvlakreglement staan regels voor de manier
waarop dit gebeurt. Het reglement is opgesteld
om ervoor te zorgen dat de draagvlakmeting
uniform wordt uitgevoerd, of het nu gaat om de
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oprichting van nieuwe BIZ’en of verlenging van
de termijn van de bestaande BIZ’en.
Beantwoording

•

raadsvragen
(artikel 42)
•

•

beantwoording artikel 42 vragen bereik-

11 januari

baarheid percelen op de onderweg van
de Maasdijk (21-0360581)

2022

beantwoording artikel 42 vragen WV gedane toezeggingen Kloosterslop 't Perron
in De Lier (21-0360496)
beantwoording artikel 42 vragen LPF locatie voormalig Chinees restaurant te
Poeldijk (21-0360151)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV Beleid inzake toestaan van een mantelwoning met of zonder omge vingsvergunning
(21-0351903)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV betaling kosten die niet gemaakt worden
door gemeente (21-0346207)
beantwoording artikel 42 vragen WV verkeersmaatregelen Lange Wateringkade
Kwintsheul (21-0357231)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV te
snel rijden door de nieuwbouwwijk (210326669)
beantwoording artikel 42 vragen WV vervanging slagbomen bij strand en duinen
(21-0348603)
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