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Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 27 juni 2022 ongewijzigd vast te stellen.

5 juli 2022

Maatregelen water-

1.

overlast De Lier

In te stemmen met het voorbereiden en
uitvoeren van voorgestelde maatregelen
om de wateroverlast in de Oranjebuurt
en bij Rijk Zwaan in De Lier te verminderen.

2.

De samenwerkingsovereenkomst met het
Hoogheemraadschap van Defland vast te
stellen.

Besluit burgemeester:
1. Wethouder Ferwerda te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst namens
B&W te ondertekenen.
2.

Wethouder Ferwerda te machtigen om de
subsidieaanvraag Impulsregeling klimaatadaptatie namens B&W te ondertekenen.

Toelichting:
Op basis van het Waterklimaatplan (2019 -2022)
werkt de gemeente Westland samen met het
Hoogheemraadschap van Delfland aan twee urgente wateroverlastknelpunten in De Lier. Het
gaat om de Oranjebuurt en het gebied rondom
Rijk Zwaan. Voor de voorbereiding en uitvoering
van de maatregelen wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Hoogheemraadschap van Delfland.
Een van de maatregelen om wateroverlast tegen
te gaan, is een flinke verbreding van de sloot
langs het Kralingerpad. Deze verbreding is een
belangrijke en effectieve maatregel. Daarnaast
worden grote duikers (kokers) gelegd onder de
N223 en onder de Burgerdijkseweg. Ook de
sloot langs het terrein van Staatsbosbeheer te n
zuiden van de Burgerdijkseweg maken we breder. Zo zorgen we ervoor dat het water sneller
wordt afgevoerd naar een gebied waar dit water
wordt opgevangen.

1

27 juni 2022

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 29 juni 2022
Week: 27

Volgnr

Nr. 22-0171169

Omschrijving
Besluit buiten vergadering Jaarstukken
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1.

OBWZ

Datum besluit

In te stemmen met het vaststellen van de 27 juni 2022
jaarrekening OBWZ BV en de jaarrekening OBWZ CV, volgens de concept -besluiten aandeelhouders buiten vergade-

2.

ring
In te stemmen met het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde
beleid van OBWZ BV volgens conceptbesluit aandeelhouders buiten vergadering.

Toelichting:
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom
(OBWZ) heeft de gemeente Westland als aandeelhouder gevraagd om de jaarrekening OBWZ
BV 2021 vast te stellen. Het college heeft ingestemd met de Jaarrekening OBWZ BV. De jaarrekening zal gedeponeerd worden in het daartoe
bestemde register van de Kamer van Koophandel.
Koop- en realisatie-

1.

In te stemmen met de inhoud van de

overeenkomst locatie
voormalig gemeente-

koop- en realisatieovereenkomst voor de
herontwikkeling van de locatie van het

kantoor in Monster

voormalig gemeentekantoor in Monster.
Geheimhouding op grond van artikel 55,

2.

tweede lid Gemeentewet en gelet op artikel 5 lid 2, onder b, e en f van de Wet
open Overheid op te leggen op het stuk
"koop- en realisatieovereenkomst" Deze
pas te laten vervallen bij het sluiten van
de grondexploitatie van dit project, dit is
over circa 3 jaar (2025).
Besluit burgemeester:
1. Op grond van artikel 171, lid 2, van de
Gemeentewet wethouder M.R. Ferwerda
de volmacht te verlenen de Koop - en realisatie overeenkomst voor de herontwikkeling van de locatie van het voormalig
gemeentekantoor in Monster, namens de
gemeente Westland te ondertekenen.
Toelichting:
Het college heeft Arcade verzocht een bieding
uit te brengen voor de herontwikkeling van het
voormalig gemeentekantoor in Monster. Op 8
maart 2022 heeft het college besloten om in te
stemmen met de bieding en de koop- en
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realisatieovereenkomst uit te werken. Het college gaat nu over tot het sluiten van de overeenkomst met Arcade. Er worden op de locatie
39 huurwoningen gerealiseerd.
Aanpassing helingbeleid

1.

De geactualiseerde “Beleidsregels voor
handelaren in ongeregelde en gebruikte

5 juli 2022

goederen gemeente Westland (helingaanpak)”, waarin de bevoegdheden van
de burgemeester in de bestuurlijke aanpak van heling zijn beschreven, vast te
2.

stellen;
De beleidsregels Helingbeleid Gemeente
Westland 2022, zoals vastgesteld bij besluit van 15 maart 2022, in te trekken.

Toelichting:
Met de ‘beleidsregels voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen’ kan de burgemeester bestuursrechtelijke maatregelen treffen
wanneer malafide opkopers/handelaren een of
meer overtredingen uit dit beleid begaan. De
beleidsregels zijn op 15 maart vastgesteld ,
maar zijn nu gewijzigd op grond van juridprudentie. De wijzigingen hebben met name betrekking op het doorvoeren van het geïntensiveerde
evenredigheidsbeginsel.
Bestemmingsplan Bo-

1.

vendijk Kwintsheul

In te stemmen met de vormvrije m.e.r.beoordeling voor het bestemmingsplan
’Bedrijventerrein Bovendijk’;

2.

3.

In het kader van het bestemmingsplan
’Bedrijventerrein Bovendijk’ geen milieueffectenrapportage op te stellen;
Kennis te geven van het voornemen tot
voorbereiding van het bestemmingsplan
’Bedrijventerrein Bovendijk’;

4.

5.

Het ontwerpbestemmingsplan ’Bedrijventerrein Bovendijk’ aan te bieden voor
wettelijk vooroverleg;
Het ontwerpbestemmingsplan ’ Bedrijventerrein Bovendijk’ conform artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening ter in-

6.

zage te leggen;
De gemeenteraad te informeren conform
brief.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Bovendijk’’ in procedure
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gebracht. Het bestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van
het bestaande bedrijventerrein Bovendijk met
ca. 4 hectare. Ook wordt de ontsluiting via de
Bovendijk gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende een periode van zes
weken ter inzage.
Zienswijze ontwerp

1.

Een zienswijze in te dienen tegen het

herziening Omgevingsbeleid Zuid-Holland

ontwerp besluit tot herziening van het
Omgevingsbeleid Zuid-Holland middels

module Ruimte en wonen

de module ’Ruimte en Wonen, conform
brief.
2.

5 juli 2022

De gemeenteraad hierover te informeren
conform brief.

Toelichting:
Het provinciale Omgevingsbeleid bevat een visie, programma en regels over de ruimtelijke ordening. Deze zijn mede bepalend voor de mogelijkheden die een gemeente heeft om zelf te sturen op haar ruimtelijke ordening en voor investeringen in ontwikkelingen die gemeentegrenzen
overstijgen, zoals provinciale wegen.
Eerder heeft de provincie een Verstedelijkingsstrategie vastgesteld. Deze wordt nu gekoppeld
aan het Omgevingsbeleid.
Het college verzoekt de provincie in de zienswijze de versterking van de ’economische toplocaties’, de Greenport in Westland, onderdeel uit
te laten maken van de verstedelijkingsopgave
zoals deze in het Omgevingsbeleid is genoemd.
Daarnaast is om samenwerking gevraagd bij de
opgave om meer betaalbare woningen te realiseren.
Uitwerkingsplan Lier-

1.

molen

De tegen het ontwerpuitwerkingsplan
"Liermolen" ingediende zienswijzen te
beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota
van beantwoording zienswijze;

2.

Het uitwerkingsplan "Liermolen" vast t e
stellen;

3.

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke
ordening geen exploitatieplan vast te

4.

stellen.
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
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Met dit besluit wordt het vastgestelde uitwerkingsplan "Liermolen" in gang gezet. Het plangebied ligt ten oosten van de kern De Lier in het
deelgebied Molensloot-Oost. De bestaande watergang Molensloot vormt globaal de noordelijke
grens en de Oostelijke randweg de oostelijke
grens. Aan de zuidkant wordt de grens globaal
gevormd door de agrarische percelen aan de
Laan van Adrichem. Het uitwerkingsplan maakt
juridisch planologisch de realisatie van maximaal 55 sociale huurappartementen en een
brede school mogelijk.
Reglement cameratoezicht en mandaat

1.

Het reglement cameratoezicht in en bij
gemeentelijke gebouwen vast te stellen;

2.

Mandaat te verlenen aan de teammanagers Gebiedsbeheer en Civiel - en Vast-

5 juli 2022

goedbeheer om de benodigde beheerstaken te kunnen uitvoeren die voortvloeien
uit het reglement
Toelichting:
Het Reglement cameratoezicht heeft betrekking
op het cameratoezicht in en bij gemeentelijke
gebouwen en op terreinen die door de gemeente
worden beheerd. Het geeft een beschrijving van
taken, verantwoordelijkheden en procedures inzake het cameratoezicht met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van bezoekers en
werknemers. Deze vorm van cameratoezicht valt
onder de werking van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en vraagt in het kader
van privacy en informatieveiligheid om een reglement.
Cameratoezicht is niet bedoeld om betrokkenen
tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden of
bezoek te volgen. Het cameratoezicht wordt
kenbaar gemaakt door middel van borden, stickers en/of beeldschermen bij de in - en uitgangen van de terreinen en gebouwen en op specifieke locaties in de gebouwen waar gebruik
wordt gemaakt van cameratoezicht.
Haalbaarheidsstudie
warmtenet Monster

1.

Een intentieovereenkomst met Arcade en 5 juli 2022
HVC aan te gaan inzake vervolgonderzoek naar de aanleg van een warmtenet
in delen van Monster.
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Besluit burgemeester:
1. De wethouder energietransitie te mandateren de Intentieovereenkomst te ondertekenen
Toelichting:
In opdracht van de provincie Zuid -Holland hebben de gemeente Westland, Arcade en HVC een
studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een
warmtenet in delen van Monster. De voorlopige
berekeningen laten een kansrijke business
case zien voor een betaalbaar aanbod van aansluiting op een warmtenet voor de woningcorporatie en de particuliere eigenaren. Vooruitlopend op de haalbaarheidsstudie sluiten de gemeente Westland, Arcade en HVC een intentieovereenkomst waarin zij uitspreken gezamenlijk
te werken aan een haalbaarheidsonderzoek naar
de aansluiting van delen van Monster op een
warmtenet.
Jeugdhulpmonitor

1.

In te stemmen met de lokale jeugdhulpmonitor.

2.

De raad hierover te informeren conform
brief.

5 juli 2022

Toelichting:
Op basis van de aanbeveling van de rekenkamercommissie heeft de raad in oktober 2021 het
college verzocht om – in aanvulling op de regionale monitor – jaarlijks een lokale jeugdhulpmonitor te maken. De monitor geeft informatie over
de ‘top 10’ van stijgende zorgproducten, met inzicht in het aantal unieke jongeren, de gemiddelde zorgduur, de kosten hiervan en de verwijzer. Het betreft in dit geval informatie over de
jaren 2020 en 2021. Hiermee worden ontwikkelingen in de vraag naar jeugdhulp en de kosten
daarvan zichtbaar. Ondanks het feit dat het aantal jongeren met jeugdhulp stabiliseert, nemen
de kosten toe. Dat heeft met name te maken
met een toename van kinderen in relatief dure
zorg.
Regionale ontwikkelin-

1.

gen jeugdhulp

Kennis te nemen van de eerste versie
van de regiovisiemonitor en deze aan te
bieden aan de raad.

2.

Kennis te nemen van de overige regionale ontwikkelingen op het gebied van
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jeugdhulp en de raad hierover te informeren conform brief.
Toelichting:
Op basis van de regiovisie jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 is besloten een regiovisiemonitor op te stellen. De regiovisiemonitor is e en instrument van het samenwerkingsverband H10
om de voortgang op het regionale beleid van
jeugdhulp te kunnen volgen. De monitor verschijnt jaarlijks. De eerste versie hiervan is nu
opgeleverd en ter kennisname aan de raad aangeboden. In de monitor wordt op regionaal niveau gerapporteerd over onder meer aantallen
jeugdigen, de in-, door- en uitstroom en duur
van trajecten en wachttijden. De monitor laat
niet alleen zien in hoeverre de ambities uit de
regiovisie zijn gerealiseerd, maar is ook bedoeld om in gesprek te gaan met raadsleden
over cijfers en duiding. Hiervoor is op 12 september een eerste bijeenkomst gepland voor
raadsleden in de regio Haaglanden.
Pilot inzet lifecoach

1.

Kennis te nemen van de besteding van
de RPA (regionaal platform arbeidsmarkt) middelen ten behoeve van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid door

2.

inzet van de pilot Lifecoach.
De raad conform de in mandaat nog aan
te passen brief te informeren over de pilot inzet Lifecoach.

Toelichting:
In de gemeente Westland is de groep voortijdig
schoolverlaters met hardnekkige problemen
klein. Uit onderzoek blijkt dat juist bij deze
groep de maatschappelijke lasten hoog zijn. De
gemeente wil dat jongeren die (dreigen) af (te)
glijden richting bijvoorbeeld langdurige zorg,
werkloosheid of criminaliteit, een beter perspectief krijgen op het gebied van school, werk en
dagbesteding. Om begeleiding te kunnen bieden
aan jongeren met problemen op verschillende
leefgebieden, starten we met een pilot Lifecoach. Een lifecoach is een coach die verstand
heeft van de verschillende leefgebieden en de
weg kent binnen het (Westlandse) sociaal domein. De lifecoach maakt samen met de medewerkers van het sociaal domein de problemen
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overzichtelijk en concreet. Vervolgens bepalen
zij welke stappen er nodig zijn voor een oplossing, zodat de jongere uiteindelijk naar vermogen mee kan doen in de maatschappij.
Wijzigen afvalbeleid

1.

Te besluiten af te wijken van het huidige 5 juli 2022
Afvalplan Westland en daarmee tot een
directe omschakeling van het huidige beleid van inzameling van huisvuil. Dit besluit bestaat uit de volgende elementen:
a) Per 1 november 2022 zamelen we het
huisvuil weer in met een frequentie
van twee weken. De driewekelijkse
b)

inzamelrondes zijn dan verleden tijd.
Per 1 november 2022 stoppen we met
het scheiden van pbd-afval en verwijderen we de kroonringen van de lan-

c)

taarnpalen.
De huidige ondergrondse containers
voor papier, textiel, glas, GFT en pbd
blijven in gebruik.

d)

In het buitengebied blijft het afvalbeleid zoals het nu is: een grijze en een
groene bak, een bak met oranje deksel en eventueel een bak met blauwe

e)

deksel voor papier.
Akkoord gaan met de geraamde incidentele stijging van de uitgaven inzake afvalinzameling voor 2022 met
een bedrag van € 439.000,- en met
de structurele kostenbesparing van €
208.000,- die in 2023 wordt gerealiseerd. De extra kosten dit jaar worden uit de bestaande exploitatie gedekt.

2.

De gemeentelijke organisatie opdracht te
geven af te wijken van het afvalbeleid en
in deze lijn toe te werken naar een nieuw
integraal afvalbeleid dat voor de komende jaren gebaseerd is op duidelijkheid voor de bewoners, flexibiliteit om in
te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
innovaties en streeft naar optimale kostenbeheersing en milieurendement met
inachtneming van de dienstverlening.

3.

De raad hierover te informeren conform
de in mandaat aan te passen brief.

Toelichting:
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In de raadsvergadering van 24 mei jl. heeft de
raad een motie aanvaard waarin het college is
verzocht het huidige afvalbel eid te wijzigen. Dit
is ook een onderdeel uit het coalitieakkoord,
waarin staat dat we snel stoppen met de gele
PBD-zakken en het restafval/GFT weer tweewekelijks gaan ophalen. Het college heeft besloten
om hier per 1 november 2022 uitvoering aan te
geven. De inhoud van de gele PBD-zak kan
vanaf dat moment terug in de restafvalbak. Het
college zet dan in op nascheiding en het stimuleren van recycling door het gebruik van milieu eilanden om de hoeveelheid restafval te verlagen.
Om de zorgvuldigheid van he t proces te borgen,
gebruikt het college de zomervakantie voor afstemming van de wijzigingen met onze afvalverwerker en afvalinzamelaar. Na de zomer benutten we de tijd om de inwoners goed te instrueren over de nieuwe situatie, zodat iedereen
weet wanneer welke bak wordt geleegd. In de
tussentijd werkt HVC aan voldoende nascheidingscapaciteit om de milieu-effecten te optimaliseren. De inwoners kunnen vanaf 1 november
2022 zowel restafval als PBD afval kwijt in de
restafvalbak.
Anterieure overeen-

1.

komst Bedrijvencampus Vlotlaan

In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst van project Bedrijvencampus Vlotlaan.

2.

De in mandaat aan te passen raadsinformatiebrief voor project Bedrijvencampus
Vlotlaan vast te stellen.

Toelichting:
Stichting The Vineyard en Verkade Beheer, eigenaren van de voormalige Westlandse Druif te
Monster, hebben een voorstel gemaakt voor de
herontwikkeling van deze locatie. Het paviljoen
en de historische duivenkassen blijven bestaan
en krijgen een bre dere maatschappelijke en recreatieve invulling (waaronder een zalencentrum
en extra horeca). Daarnaast ontwikkelt de initiatiefnemer bedrijfsunits op het nu braakliggende
terrein. Het voornemen is om de ontwikkeling in
het bestemmingsplan mogelijk te maken . Hierbij
wordt uiteraard ook de mogelijkheid tot inspraak
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geboden voor omwonenden en andere belanghebbenden.
In de anterieure overeenkomst zijn de afspraken
tussen de gemeente en de initiatiefnemer vastgelegd.
Benoemen nieuwe
openbare ruimten

1.

2.

Nieuwe openbare ruimten in het gebied
Westmade Noord in Monster te benoemen tot Wigboldhof.
Nieuwe openbare ruimten in het gebied
Waelpolder in ’s-Gravenzande te benoemen tot Fluwijn (verlengen), Honingbij,

3.

Ranonkelbij en Weidehommel.
De bestaande openbare ruimten in het
gebied Liermolen (Lierweg en Oude Liermolenweg) te De Lier gedeeltelijk in te

4.

trekken.
Nieuwe openbare ruimte in het gebied
Liermolen te De Lier te benoemen tot
Oostelijke Randweg, Laan tussen land

5.

en tuin (verlengen) en Kweektuin.
Nieuwe openbare ruimten in het gebied
nabij ABC Westland te Poeldijk te benoemen tot Wilgenpad

Toelichting:
In de gebieden Westmade Noord in Monste r,
Liermolen in De Lier en Waelpolder in ’s -Gravenzande worden nieuwe wijken ontwikkeld.
Door deze ontwikkelingen zijn er op dit moment
7 wegen die voorzien moeten worden van straatnamen, 2 wegen die verlengd moeten worden, 2
wegen die gedeeltelijk ingetro kken moeten worden en 1 waarvan de loop gewijzigd moet worden.
In Westmade Noord te Monster is het naastgelegen Plaats Langeveld inspiratie geweest voor de
naam Wigboldhof. Voor het gebied Waelpolder
te ’s-Gravenzande adviseert de commissie
Naamgeving de namen te laten aansluiten op de
nabijgelegen straatnamen, die passen bij het
thema insecten.
Door de nieuwe randweg in De Lier, bekend als
Oostelijke Randweg, is een nieuwe situatie ontstaan ter plaatse van de kruising tussen de Lierweg en Oude Liermolenweg. De commissie adviseert om beide wegen in te korten en deze
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adressen gedeeltelijk in te trekken en de naam
Oostelijke Randweg officieel vast te stellen.
Het fietspad langs het ABC-terrein wordt in de
volksmond het Wilgenpad genoemd. Dit is een
toepasselijke naam omdat het fietspad voor een
deel is ingesloten door wilgen. De commissie
heeft daarom geadviseerd om deze naam te formaliseren.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

Beantwoording artikel 42 vraag D66 inzake ondersteunen opvang asielzoekers

•

Beantwoording artikel 42 vraag LPF inzake overlast groen en gebruik snipper-

•

groen
Beantwoording artikel 42 vraag WV inzake laadpaal Sweelincklaan ’s -Gravenzande

•

Beantwoording artikel 42 vraag WV inzake funderingsproblemen Doys van der

•

Doesstraat De Lier
Beantwoording artikel 42 vraag CDA in-

•

zake centrum Naaldwijk
Beantwoording artikel 42 vraag D66 inzake verkeersveiligheid centrum Naaldwijk

•

Beantwoording artikel 42 vraag WV inzake zebrapad Emmastraat Monster

•

Beantwoording artikel 42 vraag VVD inzake nieuwbouw openbare basisschool

•

Naaldwijk
Beantwoording artikel 42 vraag CU -SGP
inzake verruiming sluitingstijden horeca
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