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Vaststelling besluiten-

Concept besluitenlijst B&W 14 juni 2022 onge-

21 juni 2022

lijst

wijzigd vast te stellen.

AVA Juva

1.

In te stemmen met de jaarrekening, het
voorgestelde dividend en het verlenen

14 juni 2022

van decharge aan de directie van JUVA
voor het gevoerde beleid en de Raad van
Commissarissen voor het gehouden toezicht.
2.

Meerjarenplan 2022 -2026 van JUVA en
de daarin beschreven scenario’s voor

3.

kennisgeving aan te nemen.
In te stemmen met de statutenwijziging

4.

inzake inspraak voor de aandeelhouders.
In te stemmen met de benoeming van de
heer M.A.M. Kester als commissaris van
JUVA en de herbenoeming van de commissarissen mevrouw J. C. MeyboomFernhout en de heer F.J.M. ten Have.

Toelichting:
Op 22 juni a.s. vindt de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van N.V. JUVA
plaats, de holding waar onder andere Westland
Infra Netbeheer B.V. onderdeel van uitmaakt.
De gemeente Westland is voor 86,4 % aandeelhouder in JUVA en heeft als groot aandeelhouder de statutaire/wettelijke zeggenschap om de
jaarrekening (mede) vast te stellen. De dividenduitkering aan de aandeelhouders bedraagt
€ 13 miljoen naar rato van het aandelenbezit.
Jaarverslag commissie
bezwaarschriften

1.

2.

Kennis te nemen van het jaarverslag
2021 van de commissie bezwaarschriften.
Het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften met begeleidende brief
ter kennisgeving aan te bieden aan de
raad.

Toelichting:
Het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften wordt jaarlijks ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Dit jaarverslag heeft betrekking op de bezwaarschriften die in 2021 bij de
gemeente Westland zijn binnengekomen en op
de adviezen die de commissie in deze periode
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heeft uitgebracht aan de verschillende bestuursorganen die de gemeente kent. Daarnaast wordt
ingegaan op de punten die gedurende het bezwaarproces in het betreffende jaar zijn opgevallen.
De commissie heeft geconcludeerd dat het aantal ontvangen bezwaarschriften in 2021 is gedaald. De cijfers met betrekking tot de wijze van
afhandeling laten naar verhouding hetzelfde
beeld zien als in de voorgaande jaren en tonen
daarin geen bijzonderheden. Wel zijn er in 2021
fors meer bezwaarschriften tijdig afgehandeld
(67%) ten opzichte van 2020 (42%).
In 2021 zijn 283 bezwaarschriften ontvangen
(361 in 2020). Van de bezwaarschriften die in
2021 zijn afgehandeld zijn er 22 gegrond verklaard. In 2020 waren dit er 23.
Dit jaar is er weer een aantal bezwaarschriften
ontvangen die betrekking hadden op de tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). Vanaf TOZO III en IV is namelijk
bepaald dat de gemeente alsnog moest onderzoeken of de uitkeringen op grond van de TOZO
rechtmatig waren verstrekt. Dit heeft tot gevolg
gehad dat er achteraf nog heronderzoeken
plaatsvonden, waaruit de nodige bezwaarschriften voortvloeiden.
Onderzoek naar draag-

1.

Definitief in te stemmen met deelname

vlak voor duurzaamheidsbeleid onder on-

aan het onderzoek naar draagvlak voor
duurzaamheidsbeleid onder onderverte-

dervertegenwoordigde
burgers

genwoordigde burgers, inclusief de reservering van de kosten voor het onder2.

zoek
De Letter of Commitment namens de gemeente Westland te verzenden.

Toelichting:
Vanuit de opgave Energietransitie wil de gemeente Westland participeren in een onderzoek
naar draagvlak voor duurzaamheidsbeleid onder
inwoners die ondervertegenwoordigd zijn bij
participatietrajecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Univers iteit Rotterdam
in samenwerking met zes andere gemeenten in
Zuid-Holland. Doel van het onderzoek is onder
andere te achterhalen welke verschillende
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visies deze inwoners hebben op duurzaamheid,
op welke manier zij betrokken kunnen worden
en wat zij van (onder andere) de gemeente verwachten als het gaat om verduurzaming.
De bijdrage van de gemeente Westland aan het
onderzoek bedraagt €10.000.
Jaarverantwoording
toezicht en handhaving

1.

Kinderopvang 2021

De jaarverantwoording toezicht en hand- 21 juni 2022
having kwaliteit kinderopvang 2021 vast
te stellen.

Toelichting:
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang
verantwoordelijk voor het toezicht op en de
handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Het college van B&W stelt jaarlijks een verantwoording vast, levert deze aan
bij de onderwijsinspectie en informeert de gemeenteraad. De onderwijsinspectie kent gemeenten die voldoen aan de wettelijke eisen
status A toe. De gemeente Westland bezit sinds
2012 de A-status en de verwachting is dat deze
verantwoording geen aanleiding vormt voor een
andere status.
Uit de jaarverantwoording blijkt dat het aantal
geïnspecteerde voorzieningen ruim boven de
wettelijke norm ligt en dat de handhaving verloopt in regionale afstemming met de toezichthouders van de GGD. Alle rapporten met handhavingsadviezen zijn opgepakt, waarbij het noemenswaardig is dat het merendeel (negen van
de zestien) van de overtredingen door kinderopvangvoorzieningen tijdig is hersteld. Tot slot
blijkt uit de rapportage dat de coronamaatregelen de uitvoering van de wettelijke taken in 2021
niet hebben beïnvloed.
Beantwoording raads-

•

Beantwoording artikel 42 vraag fractie

•

WV – scouting ’s-Gravenzande
Beantwoording artikel 42 vraag fractie

vragen (artikel 42)

CDA – verbod elektronisch versterkte
muziek vaarwegen
•

Beantwoording artikel 42 vraag fractie
FvD – arbeidsmigranten uit Franse probleemwijken
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