B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 2 juni 2022
Week: 22

Nr. 22-0142599

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
PUBLICATIEDATUM 2 JUNI 2022
Volgnr

22-164

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 24 mei 2022 ongewijzigd vast te stellen.

31 mei 2022

Jaarverslag 2021 VTH

1.

31 mei 2022

Wabo-taken

Het Jaarverslag 2021 VTH Wabo -taken met
bijbehorende bijlagen A tot en met C vast te
stellen.

2.

De raad conform brief te informeren over het
Jaarverslag 2021 VTH Wabo-taken met bijbehorende bijlagen A tot en met C.

Toelichting:
De Wabo - straks Omgevingswet - vereist dat
het college van burgemeester en wethouders ieder jaar rapporteert over de wijze waarop het
zijn vergunningen-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) uitvoert. In het jaarverslag
wordt een algemeen beeld geschetst van de uitvoering van de desbetreffende taken aan de
hand van onder andere het aantal ingediende en
behandelde aanvragen, doorlooptijden, het aantal toezichtcontroles en het aantal handhavingstrajecten. Naast de verantwoording van de
cijfers wordt ook een aantal ontwikkelingen benoemd die in 2021 impact hebben gehad op de
uitvoering van de taken, de organisatie en/of de
leefomgeving. Denk aan de destijds per 1 juli
2022 verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen (Wkb) in combinatie met organisatorische uitdagingen, bijvoorbeeld als gevolg van
de krappe arbeidsmarkt.
22-165

Voorstel tot vaststel-

1.

ling van de zienswijze
op de begroting 2023
Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH)

De voorlopige zienswijze van het college
voor te leggen aan de raad voor goedkeuring.

2.

De voorlopige zienswijze van het college
door te sturen naar de ODH.

Toelichting:
In de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH) wordt uitgegaan van een stijging van de jaarlijkse bijdrage van 2,1%.
Het college stelt de raad voor aan de ODH mee
te geven dat kostenstijgingen zoveel mogelijk
binnen de huidige begroting moeten worden opgevangen. Ook ziet zij graag een uitwerking van
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besparingsmogelijkheden. Verder is het voorstel
de ODH te verzoeken zo snel mogelijk met een
uitwerking te komen van de te verwachten activiteiten en kosten naar aanleiding van de Omgevingswet. Het gaat hier onder andere om de
overdracht van bodemtaken van de provincie
naar de gemeente.
22-167

Inkooprapportage 2021 1.
2.

Kennis te nemen van de inkoopresultaten
over het jaar 2021.

31 mei 2022

De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Door middel van de inkooprapportage wordt de
raad geïnformeerd over de inkoopomzet, de
kansen die geboden worden aan lokale partijen,
de lokaal gerealiseerde inkoopomzet en de via
de gemeentelijke inkopen gerealiseerde bijdragen aan SROI (Social Return on Investment) en
duurzaamheid.
In 2021 is via de centrale inkoop voor een
waarde van ruim € 31 miljoen ingekocht, 23%
daarvan bij lokale leveranciers. Van alle inkoopbestedingen (dus inclusief decentrale inkoop) in
2021 is 27% bij lokale ondernemers ingekocht.
Ook de realisatie van SROI stijgt dankzij het beleid, dat afwijkt van het beleid dat veel andere
gemeenten toepassen, en vanwege de verbetering van de controle op het realiseren van de
SROI-verplichting van de leveranciers.
22-168

Actualisering beleid

1.

oplaadinfrastructuur
elektrische voertuigen

De geactualiseerde beleidsnota oplaadinfra- 31 mei 2022
structuur elektrische voertuigen vast te stellen.

2.

De raad te informeren over de geactualiseerde beleidsnota oplaadinfrastructuur
elektrische voertuigen conform brief.

Toelichting:
In 2019 heeft het college het beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen vastgesteld,
waarna in 2020 is besloten definitief deel te nemen aan de regionale laadpalenconcessie die is
gewonnen door Engie (Equans). Belangrijkste
wijziging in de geactualiseerde beleidsnota is
dat er alleen een laadpaal wordt geplaa tst als er
binnen een loopafstand van maximaal 200 meter
van de aanvrager geen laadpaal beschikbaar is.
In het oude beleid werd een straal van 250
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meter aangehouden. Verder is de mogelijkheid
gecreëerd om extra laadpalen te plaatsen op
basis van het gebruik en aantal transacties.
Beantwoording
raadsvragen
(artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen VVD overlast Hart van 's-Gravenzande (22-0134588)
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