B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 19 mei 2022
Week: 20

Nr. 22-0131447

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
PUBLICATIEDATUM 19 MEI 2022
Volgnr

22-146

Omschrijving

Voorgesteld besluit
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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 12 mei 2022
(22-0128920) ongewijzigd vast te stellen.

17 mei 2022

Verzoek van

1.

De Noviteit om een
compensatiebijdrage

De Noviteit een subsidie van € 48.000

17 mei 2022

toe te kennen als compensatie van het
exploitatieverlies door coronamaatregelen voor de periode van 1 oktober 2021
tot 1 juli 2022, ook als overbrugging naar
de realisatie van het Huis van de Buurt ,
onder de voorwaarde dat de dienstverlening op cultuur en maatschappelijk vlak
zoveel mogelijk in stand blijft.
2.

3.

In de eerste actualisatie op te nemen dat
de bijdrage van € 48.000 wordt gede kt
uit de reserve Corona.
De gemeenteraad te informeren conform
brief.

Toelichting:
De Noviteit heeft verzocht om een overbruggingsbijdrage van € 48.000 voor de periode tot
1 juli 2022 om de weggevallen opbrengsten door
o.a. de coronacrisis op te vangen. Doel is de
dienstverlening van de nieuwe Noviteit/Huis van
de Buurt gedurende het omvormen van het
dorpshuis tot een Huis van de Buurt - waarbinnen ook Vitis Welzijn en de Bibliotheek een plek
krijgen - en daarna te waarborgen.
22-147

Kwijtschelding huur
sportaccommodaties

1.

kwartaal 1 november
2021 tot en met 31
januari 2022
TVS regeling

De verschuldigde huur voor buitensportaccommodaties door sportclubs voor de
periode van 1 november 2021 tot en met
31 januari 2022 volledig kwijt te schel-

2.

den.
De gederfde huuropbrengsten te compenseren uit de middelen die worden
toegekend in het kader van de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19.

3.

De gemeenteraad te informeren conform
brief.

Toelichting:
Op 25 april 2022 heeft de Rijk soverheid een
nieuwe TVS-regeling (TVS = Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties) voor de
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periode 1 november 2021 tot en met 31 januari
2022 opengesteld. De regeling is bedoeld om
(met terugwerkende kracht) de huur van sportaccommodaties kwijt te sch elden als deze vanwege de coronamaatregelen niet of deels gebruikt konden worden. Met het kwijtschelden
van de huurkosten steunt het college de sportorganisaties in Westland in de financieel nadelige effecten van de coronamaatregelen.
22-121

Vaststelling
Handhavingsbeleid

1.

Het Handhavingsbeleid Horeca Westland 17 mei 2022
2022 vast te stellen.

Horeca Westland 2022

2.

Het Handhavingsarrangement Horeca
Westland en Handhavingsplan Horeca

3.

Westland 2014 in te trekken.
De raad hierover te informeren conform
brief.

Toelichting:
Sinds 1 januari 2013 ligt toezicht op en handhaving van de Drank - en Horecawet (Alcoholwet
per 1 juli 2021) bij gemeenten. Om hierbij te
helpen, is in 2014 een handhavingsarrangement
vastgesteld. Inmiddels is dit document verouderd door verschillende belangrijke wijzigingen.
Met name de invoer van de bestuurlijke boete
als handhavingsinstrument en veranderde wetgeving zijn belangrijke wijzigingen die in dit
nieuwe handhavingsbeleid horeca zijn verwerkt.
De twee bestaande beleidsdocument en voor horeca handhaving (Handhavingsarrangement Horeca Westland en Handhavingsplan Horeca
Westland 2014) worden vervangen door één
nieuw beleid waarin zowel beleidsuitgangspunten en werkwijzen als juridische handvatten zoals sanctiematrices zijn opgenome n. Dit beleid
moet onze handhavers en juristen meer handvatten geven, zonder de mogelijkheid tot maatwerk te verliezen. Zo moet het beleid leiden tot
meer eenduidigheid in de handhaving en duidelijkheid geven aan zowel handhavers als horecaondernemers.
22-148

Aanwijsbesluit
contactpersoon Wet
open overheid

1.

De Wob-coördinator vanaf 1 mei 2022 te
benoemen als contactpersoon Wet open
overheid voor de gemeente Westland.

Toelichting:
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Op 1 mei is de Wet open overheid in werking
getreden. Deze wet verplicht de gemeente om
een contactpersoon aan te stellen die burgers
kan helpen met vragen over de beschikbaarheid
van publieke informatie van de gemeente.
De gemeente gaat nog bepalen wie structureel
de functie van contactpersoon gaat uitoefenen,
maar stelt eerst per 1 mei 2022 de Wob -coördinator aan als contactpersoon.
22-149

Vaststelling Uitvoe-

1.

ringsprogramma
Internationaal 2022

Het Uitvoeringsprogramma Internationaal 17 mei 2022
2022 vast te stellen.

Toelichting:
In 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Strategisch
kader internationalisering’ voor de periode van
2021-2025 vastgesteld. In dit kader hebben we
de contouren voor het internationale beleid van
de gemeente Westland beschreven.
Als vervolg op het strategisch kader internationalisering 2021-2025 is het ‘uitvoeringsprogramma Internationaal’ voor 2022 opgesteld. Dit
uitvoeringsprogramma maakt de vertaalslag
naar de concrete uitvoering van onze ambities
voor het komende jaar. Denk aan het bezoeken
van relevante beurzen en het ontvangen van delegaties.
22-150

Leidraad Invordering
gemeentelijke belastin-

1.

gen Westland 2022
2.

De Leidraad Invordering gemeentelijke
belastingen Westland 2022 vast te stellen.
De Leidraad Invordering gemeentelijke
belastingen Westland 2022 in werking te
laten treden met ingang van de eerste

3.

dag na de bekendmaking.
De Tweede Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2021
in te trekken met ingang van de in werkingtreding van de Leidraad Invordering
gemeente Westland 2022.

Toelichting:
De VNG heeft de model -Leidraad invordering
gemeentelijke belastingen gewijzigd. De model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
is aangepast aan de halfjaarlijkse wi jziging van
de Rijksleidraad invordering.
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De beleidsregels voor de invordering van gemeentelijke belastingen komen in hoofdlijnen
overeen met de Rijksleidraad Invordering. De
halfjaarlijkse wijzigingen van de Rijksleidraad
Invordering zijn verwerkt in de Leidraad Invordering van de gemeente Westland. De belangrijkste wijziging betreft het verrekenen van belastingteruggaven in het geval van schuldsanering bij bedrijven en natuurlijke personen. Verder gaat het om technische en redactionele wijzigingen en wijziging van bedragen.
22-151

Aanwijzingsbesluit

1.

Het "Aanwijzingsbesluit Cluster Bedrijfs- 17 mei 2022

Cluster Bedrijfsvoering
2022

2.

voering 2022” vast te stellen.
Het "Aanwijzingsbesluit Cluster Bedrijfsvoering" van 1 juni 2020 en het "Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken gemeente Westland 2020"
in te trekken.

Toelichting:
In het aanwijzingsbesluit Cluster Bedrijfsvoering
is vastgelegd wie als heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar of ambtenaar belast met de
uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken is aangewezen. Tevens is vastgelegd
welke medewerkers zijn belast met de uitvoering
van de kwijtschelding, de heffing en invordering
van belastingen en ten aanzien van welke medewerkers een informatieplicht geldt. Door personele wisselingen is dit aanwijzingsbesluit geactualiseerd.
22-153

Benoeming leden van

1.

de adviescommissie
Naamgeving

Mevrouw M. Barendse te benoemen als
burgerlid van de adviescommissie Naamgeving per 17 mei 2022 voor een periode
van 4 jaar (gedurende de zittingsperiode
gemeenteraad 2022 – 2026).

2.

De heer B. Assies te benoemen als burgerlid van de adviescommissie Naamgeving per 17 mei 2022 voor een periode
van 4 jaar (gedurende de zittingsperiode

3.

gemeenteraad 2022 – 2026).
De heer B. van der Hoeven te benoemen
als burgerlid van de adviescommissie
Naamgeving per 17 mei 2022 voor een
periode van 4 jaar (gedurende de
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zittingsperiode gemeenteraad 2022 –
2026).
Toelichting:
De adviescommissie Naamgeving voorziet het
college van burgemeester en wethouders van
adviezen met betrekking tot het toekennen van
namen aan delen van de openbare ruimte en zo
nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken. In verband met het eindigen van de zittingsperiode van de leden van de adviescommissie dienen er drie nieuwe commissieleden
benoemd te worden
22-154

Vaststelling van een
tweetal verleende

1.

subsidies binnen de
Subsidieregeling
Kennis & Innovatie
Westland

De twee verleende subsidies ('BioHub'
en 'Vertical Farming @ WHC') in het ka-

17 mei 2022

der van de subsidieregeling Kennis en
Innovatie Westland vast te stellen.
2.

In te stemmen met de beschikkingsbrieven en deze te ondertekenen.

Toelichting:
In 2019 heeft het college de Subsi dieregeling
Kennis en Innovatie Westland opengesteld , met
als doel het stimuleren van projecten die aantoonbaar bijdragen aan kennis - en innovatieontwikkeling binnen Westland. In totaal zijn in twee
rondes negen projecten met een bedrag van in
totaal € 450.000 gesubsidieerd. Met dit collegevoorstel wordt de vaststelling van de laatste
twee projecten administratief afgehandeld. In
deze vaststelling gaat het om de projecten ‘Biohub Westland’ en ‘Vertical Farming @ World
Horti Center’.
Reorganisatie en door-

1.

Het reorganisatiebesluit I&A vast te stel- 12 mei 2022

ontwikkeling I&A organisatie

2.

len;
Het voorgenomen besluit van 15 maart
2022 om het reorganisatiebesluit inclusief bijlagen in te trekken;

3.
4.

Kennis te nemen van de I&A visie;
Ervan kennis te nemen dat met di t besluit (de invulling als gevolg van) de personele ontvlechting per 1 juli 2022 is afgerond.

Toelichting:
Het college heeft in 2018 besloten te starten
met een meerjarige ontwikkeling om vanuit de
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traditionele ICT-beheerorganisatie toe te
groeien naar een flexibele informatievoorziening- en automatiseringsorganisatie. Met het
besluit van de gemeente Leidschend am-Voorburg in november 2020 om de samenwerking op
het gebied van ICT-beheer met de gemeente
Westland te beëindigen, was er aanleiding om
de reeds in 2018 ingezette meerjarige organisatieontwikkeling te versnellen. Als gevolg hiervan
zal de door Leidschendam-Voorburg en Westland gezamenlijk opgebouwde ICT -beheerorganisatie per 1 juli 2022 ontvlochten zijn. Dit geldt
voor de processen, het personeel en de techniek.
Beantwoording
raadsvragen
(artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen public a- 17 mei 2022

•

tie vergunningverlening (22-0078594)
beantwoording artikel 42 vragen WV
dode boom terrein Mon Boule Monster
(22-0123582)
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