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22-007

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 1 1 januari 2022
(22-0007807) ongewijzigd vast te stellen.

18 januari
2022

Addendum coronameerkosten jeugdhulp
H10 2021

1.

Het addendum Corona-meerkosten

18 januari
2022

2.

jeugdhulp H10 2021 vast te stellen.
Een bedrag van maximaal € 129.199 beschikbaar te stellen voor de meerkosten
jeugdhulp 2021.

3.

De communicatie en uitvoering van de
meerkostenregeling neer te leggen bij
het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

4.

Mandaat te verlenen aan de directeur
van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden om namens de gemeente een
vaststellingsovereenkomst aan te gaan
met de jeugdhulpaanbieders inzake het
addendum corona meerkosten jeugdhulp.

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171 Gemeentewet
een volmacht te verlenen aan de directeur van het Servicebureau Jeugdhulp
Haaglanden om namens de gemeente het
addendum Corona-meerkosten jeugdhulp
H10 2021 en de vaststellingsovereenkomsten met de jeugdhulpaanbieders te
ondertekenen.

Toelichting:
In 2020 hebben het Rijk en de VNG afspraken
gemaakt om meerkosten die Wmo- en jeugdhulpaanbieders maken als gevolg van de RIVMrichtlijnen te vergoeden. Het college stelde voor
2020 reeds twee regelingen vast om dit mogelijk
te maken. Het Rijk en de VNG hebben deze afspraken verlengd naar 2021. De verandering ten
opzichte van de meerkostenregeling 2020 is dat
minderkosten nu met de meerkosten dienen te
worden verrekend.
22-008

Subsidieregeling compensatie dorpshuizen

1.

2.

De Subsidieregeling compensatie dorps - 18 januari
en buurthuizen Covid-19 Westland 2021 2022
vast te stellen.
Bij de 1e Actualisatie 2022 de raad voor
te stellen een budget van € 107.511
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beschikbaar te stellen vanuit de reserve
3.

Corona.
Vooruitlopend op de besluitvorming door
de raad over het beschikbaar stellen van
het budget, deze subsidieregeling alvast

4.

open te stellen.
De raad conform brief te informeren.

Toelichting:
De maatregelen om de coronapandemie te beteugelen hebben ook in 2021 gevolgen gehad
voor de buurt- en dorpshuizen. Tijdens de lockdowns mochten ze beperkt of zelfs helemaal
niet open zijn en geen activiteiten ontplooien.
Dit heeft effect gehad op de financiële positie
van de buurt- en dorpshuizen. Met de Subsidieregeling compensatie dorps - en buurthuizen Covid-19 Westland 2021 wil de gemeente eenmalig
bijdragen aan het compenseren van het exploitatieverlies over het jaar 2021.Hiervoor worden
ook middelen ontvangen van het Rijk.
22-009

Voorstel tot vaststelling van het visiedocu-

1.

Het eerdere besluit, genomen op 16 november 2021, om in te stemmen met het

ment Goed Wonen in
een Goede Woning in

Visiedocument Goed Wonen in een
Goede Woning in Westland - Wonen,

Westland – Wonen,
Welzijn en Zorg 2022 –

Welzijn en Zorg 2022 – 2027, in te trekken.

2027

2.

In te stemmen met het Visiedocument
Goed Wonen in een Goede Woning in
Westland – Wonen, Welzijn en Zorg 2022
– 2027 en dit ter besluitvorming voor te

3.

leggen aan de raad.
De raad voor te stellen in 2022 te starten
met de uitvoering van de maatregelen in
het visiedocument waarvoor in de programmabegroting 2022 -2025 al budget
beschikbaar is gesteld.

4.

De raad voor te stellen bij het opste llen
van de programmabegroting 2023-2026
afspraken te maken over de uitvoering
en financiering van de overige maatrege-

5.

len.
Op het advies van de Seniorenraad is

6.

gereageerd conform brief.
Op het advies van de ASDW te reageren
conform brief.
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Toelichting:
Het uitgangspunt van het Rijksbeleid, aansluitend bij de wens van veel ouderen, is om zo
lang mogelijk op een goede manier zelfstandig
te kunnen blijven wonen in een woning die aansluit bij de persoonlijke behoeften. Om de opgave in beeld te brengen is onde rzoek uitgevoerd naar de lokale woon/zorgsituatie. Uit dit
onderzoek bleek dat er (1) onvoldoende intramurale capaciteit is (wonen in instellingen met
24-uurs zorg), dat er (2) onvoldoende toegankelijke woningen zijn voor ouderen en inwoners
met een beperking en dat (3) eenduidige criteria
ontbreken om toegankelijkheid objectief vast te
stellen. Daar is vanuit de opdracht van het Sociaal Beleidskader aan toegevoegd dat toegankelijk wonen op zichzelf onvoldoende is.
In de Woonvisie 2020 – 2030 staan de uitgangspunten met betrekking tot bouwen. Daar wordt
nu het visiedocument Wonen, Welzijn en Zorg
aan toegevoegd. In deze aanpak wordt de opgave geschetst en zijn maatregelen opgenomen.
We maken onze bestaande woningvoorraad toegankelijk, organiseren de zorg op efficiënte
wijze in Woonzorgzones en ontwikkelen innovatieve instrumenten om de dienstverlening aan
onze inwoners te verbeteren.
22-003

Verordening op de collectieve verwijdering

1.

Het voorstel tot vaststelling van de verordening op de collectieve verwijdering

gewasbeschermingsmiddelen afvalwater

gewasbeschermingsmiddelen afvalwater
glastuinbouw vast te stellen en voor te

glastuinbouw

leggen aan de raad.
Toelichting:
Glastuinbouwbedrijven zijn verplicht om gewasbeschermingsmiddelen die bestaan uit organische verbindingen uit hun afvalwater te zuiveren. Deze verplichting geldt al sinds 2018, maar
tot 1 januari 2021 kregen tuinders de gelegenheid oplossingen te onderzoeken en in te regelen. Met ingang van 1 januari 2021 g eldt een
wettelijke verplichting. Een relevant deel van de
tuinders heeft zich aangesloten bij de waterzuiveringscoöperatie AWZI Nieuwe Waterweg, die
samen met het Hoogheemraadschap van Delfland werkt aan een collectieve zuivering. Deze
is echter nog niet klaar. Met de verordening
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wordt het lozen van ongezuiverd afvalwater op
het riool voor de betreffende telers onder voorwaarden nog toegestaan tot uiterlijk 1 januari
2024.
De verordening kan nu pas worden vastgesteld,
omdat gewacht moest worden op een bes luit
vanuit het Rijk om op basis van de Crisis - en
herstelwet (22e tranche) een verlenging van het
maatwerk toe te staan. Dat besluit is op 10 december jl. gepubliceerd. De gemeenteraad sprak
eerder al de intentie uit om de verordening vast
te stellen zodra de nieuwe tranche was vastgesteld.
22-011

Voorstel tot vaststelling verklaring van
geen bedenkingen
Nieuwlandsedijk 43 te
's-Gravenzande

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 18 januari
1.

2.

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nieuwlandsedijk 43 te 's -Graven-

2022

zande ter inzage te leggen.
De ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn
geen zienswijzen ingediend worden.

3.

In het geval zienswijzen worden ontvangen opnieuw over de verklaring van geen
bedenkingen te besluiten.

Toelichting:
Namens Vlugtenburg Properties B.V. is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een
kleine camping. Deze zal bestaan uit circa 17
verblijfsobjecten, zogeheten safaritenten, wandelpaden, een sanitaire unit en 22 parkeerplaatsen. De beoogde ontwikkeling is gesitueerd op
een perceel waar momenteel een paardenpension en een bedrijfswoning zijn gelegen. De manege en woning zullen worden gesloopt en er
zal een natuurlijk landschap worden gecreëerd.
De ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan pas ter
inzage worden gelegd nadat de gemeenteraad
heeft verklaard dat hij daarteg en geen bedenkingen heeft.
22-012

Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde
bestemmingsplan 'Watergat Monster'

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 18 januari
1.

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 'De Nieuwe Duinvallei
Monster' vast te stellen;
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2.

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 'De Nieuwe Duinvallei
Monster' te koppelen aan de welstands-

3.

nota;
De tegen het ontwerpbestemmingsplan
‘Watergat Monster’ ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkoms tig de
beantwoording zoals opgenomen in de
nota van beantwoording zienswijze.

4.

De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept
raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte Staat van Wijzig ingen,
over te nemen.

5.
6.

Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan ‘Watergat Monster’
met identificatienummer
NL.IMRO.1783.OWZWATERGATobp -

7.

VA01 gewijzigd vast te stellen.
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gema akt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 08-09-2020.

Toelichting:
Grenzend aan de Solleveldduinen worden de
duinen uitgebreid en een nieuw woonmilieu ingepast. Het gaat om maximaal 130 woningen
voor verschillende doelgroepen, levens fasen en
in verschillende prijscategorieën. Na publicatie
ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Gedurende die periode bestaat de mogelijkheid om tegen het
vaststellingsbesluit beroep aan te tekenen en
een verzoek om voorlopi ge voorziening in te
dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
22-013

Voorstel tot vaststel-

1.

Het collegebesluit van 14 december 2021 18 januari

ling van het bestemmingsplan 'Verzamel-

"Voorstel tot vaststelling van het bestem- 2022
mingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw

plan Glastuinbouw deel
2'

deel 2'" in te trekken;
de raad (met de aangepaste stukken) opnieuw
voor te stellen om:
2.

De tegen het ontwerpbestemmingsplan
'Verzamelplan Glastuinbouw deel 2'
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ingediende zienswijzen te beantwoorden
overeenkomstig de nota van beantwoording zienswijzen;
3.

De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept
raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte Staat van Wijzigingen,
over te nemen;

4.

Het bestemmingsplan 'Verzamelplan
Glastuinbouw deel 2' met identificatienummer NL.IMRO.1783.GTVERZAMELPLAN2abp-VA01 gewijzigd vast te stel-

5.
6.

len;
Geen exploitatieplan vast te stellen;
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is g emaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 18-08-2021.

Toelichting:
Op 8 december 2020 is het bestemmingsplan
Verzamelplan Glastuinbouw vastgesteld door de
gemeenteraad. Inmiddels is gebleken dat er nog
een aantal percelen niet in overeenstemming is
met gemaakte afspraken of dat ter plaatse een
hiaat in het nu geldende bestemmingsplan zit.
Er is een 2e verzamelplan glastuinbouwgebied
opgesteld om deze hiaten te herstellen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode
zijn 18 zienswijzen ontvangen.
Het college stelde het plan al op 14 december
2021 vast, maar later bleek dat een van de ingediende zienswijzen ontbrak. Deze zienswijze
is nu toegevoegd en verwerkt in de nota van beantwoording zienswijzen en wordt betrokken in
de besluitvorming.
Na vaststelling van het bestemmingsplan door
de gemeenteraad zal het gedurende zes weken
ter inzage wordt gelegd voor beroep bij de Raad
van State.
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Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)
•

beantwoording artikel 42 vragen GBW

18 januari

belemmeringen bij realisatie van ambities (22-0005692)

2022

beantwoording artikel 42 vragen CDA
meer nieuwbouwkoopwoningen voor

•

Westlandse jongeren (22-0005783)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

gemeentwerven (21-0357003)
beantwoording artikel 42 vragen WV verkeerssituatie Dijkweg-Burgermeester Elsenweg Naaldwijk-Honselersdijk (21-

•

0356695)
beantwoording artikel 42 vragen LPF
verkeer Harry Hoekstraat te Wateringen
(21-0357641)
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