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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 18 januari 2022
(22-0014472) gewijzigd vast te stellen.

25 januari
2022

Advies over het

De gemeenteraad te adviseren niet in te

11 januari

initiatiefvoorstel “Kom
in actie tegen zwerfaf-

1.

stemmen met, maar wel deels tegemoet
te komen aan het initiatiefvoorstel "Kom

2022

val” voor aanpak
zwerfafval in Westland

in actie tegen zwerfafval", conform de
nog in mandaat aan te passen brief.
Toelichting:
De fractie WV heeft het initiatiefvoorstel “Kom
in actie tegen zwerfafval” ingediend, met als
doel initiatieven van inwoners om zwerfafva l op
te ruimen te ondersteunen. Het college stelt
voor aan te sluiten bij wat nu al wordt gedaan
en lopende initiatieven uit te breiden. Daarover
gaat het college met bestaande initiatiefnemers
van opruimacties in gesprek . Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen om hen
nog beter te ondersteunen

22-014

Motie 1371 Beweegapp
voor ouderen - Fitavie

1.

Vast te stellen dat Fitavie een beweegprogramma is dat bijdraagt aan het zo
lang mogelijk tegengaan van functieverlies en met name wordt gebruikt in de
verpleging, dagbesteding en revalidatie
en dat dit niet aansluit bij de behoeften
van de actieve senior die zelfstandig
woont.

2.

De raad hierover te informeren conform
brief en de motie hiermee als afgedaan
te beschouwen.

Toelichting:
De raad heeft op 21 september 2021 de motie
“beweegapp voor ouderen – Fitavie” aanvaard.
Daarin werd het college gevraagd in contact te
treden met Fitavie om de mogelijkheden te o nderzoeken voor het introduceren van deze beweegapp in Westland, met als doel het langer
thuis blijven van ouderen.
Fitavie is een beweegprogramma dat bijdraagt
aan het zo lang mogelijk tegengaan van functieverlies van kracht, fijne motoriek, conditie en
balans. De app wordt met name gebruikt in de
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verpleging, dagbesteding en revalidatie. Gebleken is dat de app Fitavie niet geschikt is voor
de doelgroep zoals beschreven in de motie. We
attenderen gemeentelijke welzijns - en zorginstanties op beweegapp Fitavie als mogelijke
waardevolle aanvulling op de huidige beweegprogramma’s.
22-015

Motie 1322 Twee
weken bedenktijd Wmo

1.

Uitvoering te geven aan de motie Twee
weken bedenktijd Wmo door de nieuwe

25 januari
2022

werkwijze vast te leggen in de beleidsregels.
2.

De raad hierover te informeren conform
brief en de motie hiermee als afgedaan
te beschouwen.

Toelichting:
Naar aanleiding van het rapport Evaluatie Resultaatsturing Wmo H4 gemeenten heeft de ra ad
op 13 april 2021 een motie aangenomen waarin
wordt gevraagd vast te leggen dat Wmo -cliënten
twee weken bedenktijd hebben, voordat zij een
handtekening zetten onder een ondersteuningsplan of zorgplan. Het gaat dan met name om
Wmo-cliënten waarbij geen ondersteuner (familielid, kennis of onafhankelijke cliëntondersteuner) bij het gesprek aanwezig is. Half juni 2021
zijn in overleg met de zorgaanbieders nieuwe
werkafspraken opgesteld. Uit de onlangs uitgevoerde evaluatie blijkt dat de nieuwe werkwijze
goed werkt. In de beleidsregels Wmo wordt
vastgelegd dat een cliënt indien gewenst binnen
veertien dagen nadat het gesprek over het plan
heeft plaatsgevonden terug kan komen op het
ondertekende ondersteuningsplan of zorgplan.
22-016

Verantwoording over
de zelfevaluaties Basisregistratie Personen
(BRP), Reisdocumen-

1.

2.

ten (RD) en Registratie
Niet Ingezetenen (RNI)

De rapportage "informatiebeveiliging
BRP aan het college" vast te stellen en
deze te ondertekenen.
De rapportage “Informatiebev eiliging
PNIK aan de burgemeester” vast te stellen.

3.

4.

De kwaliteitsscores in de managementrapportages BRP, RD en RNI vast te
stellen en deze te ondertekenen.
Het Informatiebeveiligingsplan BRP en
Reisdocumenten 2022 vast te stellen.
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5.

De uittreksels BRP, RD en RNI in het kader van de zelfevaluatie 2021 vast te
stellen.

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171, lid 2, van de
Gemeentewet, B. Rombout, concerndirecteur, de volmacht te verlenen om de
uittreksels BRP, RD en RNI na de ondertekening in de webapplicatie "Kwaliteitsmonitor" te uploaden en het uittreksel
BRP toe te zenden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toelichting:
Jaarlijks voeren gemeenten een onderzoek uit
naar de inrichting, werking en beveiliging van
de Basisregistratie Personen (BRP). O ok worden de processen rondom de Reisdocumenten
(RD) en de Registratie Niet-ingezetenen geëvalueerd. Dit wordt de zelfevaluatie genoemd. Het
uitvoeren van de zelfevaluaties is wettelijk verplicht. De gemeente Westland scoort voor alle
eerdergenoemde onderwerpen een voldoende.
Een aantal van de aanbevelingen die uit de zelfevaluaties, dan wel uit andere bronnen zoals
een risicoanalyse zijn voortgekomen, zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsplan 2022.
Met het vaststellen van deze stukken wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van BRP, RD en RNI. De uittreksels van de
resultaten van de onderzoeken dienen vóór 14
februari 2022 ter verantwoording aan de Autoriteit Persoonsgegevens (BRP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties (BRP, RD en RNI) te worden verstrekt.
22-017

Aankoop perceel

1. Het perceel aan de Burgemeester van der 25 januari

provincie Zuid-Holland

Goeslaan 7 in De Lier aan te kopen .
2. Het voorstel voor het beschikbaar stellen
van een aankoopkrediet en het dekken
van de overige exploitatielasten vast te
stellen en ter besluitvorming aan de raad
voor te leggen.
3. De teammanager Strategie & Programme ring te mandateren de aankoop verder af
te wikkelen.
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Toelichting:
Met de aankoop van de Burgemeester van der
Goeslaan 7 wil het college de gladheidsbestrijding binnen de gemeente voorzien van een toekomstbestendig onderkomen en neemt de gemeente een strategische grondpositie in. De
aankoop van het steunpunt vereenvoudigt de realisatie van een nieuwe centrale gemeentewerf.
Het college vraagt de raad een krediet van €
900.000 voor aankoop van de kavel.
22-018

Voorstel tot beschik-

1.

Te kiezen voor een centraal onderkomen 25 januari

baarstelling van een
krediet voor de ontwik-

van de gemeentewerf in Naaldwijk, het
vrijspelen van de locatie Monster en de

kelingsrichting van een
centrale gemeentewerf

aankoop van een perceel van de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de

2022

gladheidsbestrijding.
In te stemmen met het voorstel om de raad voor
te stellen:
1.

Voor de verdere uitwerking voor een
centraal onderkomen van de gemeentewerf een voorbereidingskrediet van €
200.000,- beschikbaar te stellen.

Toelichting:
Met het ontwikkelen van een centrale gemeentewerf wil het college een toekomstbestendige
voorziening creëren die efficiënter en effectiever is georganiseerd. Er is voor gekozen om de
optie voor een centraal onderkomen van de gemeentewerf in Naaldwijk verder uit te werken in
combinatie met het verwerven van een alternatieve locatie voor de gladheidsbestrijding.
22-019

Verordening brijnlozin-

1.

Het voorstel Verordening brijnlozingen in 25 januari

gen in bodem Westland
1 juli 2022 –

bodem Westland geldend van 1 juli 2022 2022
tot 31 december 2023 vast te stellen en

31 december 2023

ter besluitvorming aan de raad voor te
leggen.
2.

De raad voor te stellen de Verordening
brijnlozingen in bodem Westland geldend
van 1 juli 2022 tot 31 december 2023
vast te stellen.

Toelichting:
Brijn ontstaat bij bereiding van grondwater voor
gietwater in een kas. Brijn mag niet in de bodem
worden geloosd. Als men het toch wil lozen, is
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hiervoor maatwerk nodig. De tijdelijke verordening faciliteert de verlenging van maatwerk voor
brijnlozingen, dat afloopt op 1 juli 2022, tot 31
december 2023. Door deze tijdelijke verordening
wordt voorkomen dat de gietwatervoorzien ing
voor een groot aantal tuinders in Westland per 1
juli 2022 in gevaar komt. Er wordt een tijdelijke
verordening vastgesteld omdat de gemeente
momenteel geen goed beeld van de brijnlozingen heeft en de provincie in het komend half
jaar mogelijk met aanvullende voorwaarden
komt. Voor 1 januari 2024 zal een nieuwe verordening worden vastgesteld die moet aansluiten
bij de ambities voor een duurzame Westlandse
leefomgeving zoals geschetst in de Omgevingsvisie.
22-020

Voorstel tot weigeren

In te stemmen met het voorstel om de raad voor 25 januari

omgevingsvergunning te stellen om:
2022
en verklaring van geen
1. De ingediende zienswijzen te beantwoorbedenkingen hotel
Honderdland Noord
nabij 10 (kavel 50 c/g)
te Maasdijk

den overeenkomstig de beantwoording
zoals opgenomen in de "Nota van beant2.

woording zienswijzen".
De verklaring van geen bedenkingen
voor een logiesgebouw in verband met
de aanvraag om omgevingsvergunning
voor Honderdland nabij 10 (kavel 50 c/g)
te Maasdijk (W-AV-2020-1904) te weigeren.

Toelichting:
Westbrick heeft eerder (2018) een aanvraag ingediend voor een logiesgebouw, maar die aanvraag weer ingetrokken. Nadien is een voorbereidingsbesluit genomen en een bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van een logiesgebouw onmogelijk maakt. Daartegen is Westbrick
in beroep gekomen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling
heeft het bestemmingsplan vernietigd . Daarom
moet de gemeenteraad een nieuw besluit nemen
over de vaststelling van de bestemming van het
perceel van Westbrick. Buiten de beroepszaak
aangaande het logiesgebouw, heeft Westbrick in
2020 ook een aanvraag ingediend voor de bouw
van een hotel. Hiervan moet redelijkerwijs worden aangenomen dat het gebouw niet
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(uitsluitend) als hotel gebruikt zal worden .
Daarom wordt de omgevingsvergunning geweigerd.
22-021

Vaststellen bestemmingsplan Uitbreiding
Prinsenbos te Naaldwijk

In te stemmen met het voorstel om de raad voor 25 januari
te stellen om:
2022
1.
2.

Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan "U itbreiding Prinsenbos te Naaldwijk" met identificatienummer NL.IMRO.1783.NWKPRINSEN-

3.

BOSobp-VA01 vast te stellen.
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 21 dece mber
2021.

Toelichting:
Binnen de omgeving van recreatiegebied Prinsenbos zijn twee kavels gesitueerd waar in de
jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, activiteiten
hebben plaatsgevonden van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM). Eind 2017 heeft
de gemeente Westland de kavel aan de noordwestzijde aangekocht van het Hoogheemraadschap van Delfland en eind 2020 de kavel aan
de zuidwestzijde. Beide kavels bieden ruimte
voor uitbreiding van de natuur- en recreatiewaarde van het Prinsenbos. Daarnaast verhuist
een scoutinggroep vanuit het centrum van
Naaldwijk naar een nieuw gebouw in het Prinsenbos. Dit gebouw zal tevens worden gebruikt
voor de buitenschoolse opvang van kinderen.
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende
deze termijn bestaat de mogelijkheid om tegen
het vaststellingsbesluit beroep aan te tekenen
en een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Consultatie Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie

1.

De Wet Gemeentelijke Instrumenten
Warmtetransitie af te wijzen in de huidige vorm en dit conform brief kenbaar
te maken aan het ministerie van
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.
Toelichting:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie ter consultatie voorgelegd. De kern van deze wet is de aanwijzingsbevoegdheid voor gemeenten om gebieden van
aardgas af te sluiten. Het college vindt deze wet
voorbarig. Er zijn te veel noodzakelijke randvoorwaarden, waaronder betaalbaarheid en
woonkostenneutraliteit, niet geregeld en daarom
kan het college nu niet instemmen met de wet.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV arbeidsmigrantenhuisvesting Hoge Geest

•

Naaldwijk (22-0007420)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

Delta Fiber-Caiway (21-0361951)
beantwoording artikel 42 vragen WV ernstige overlast Esdoorn in Naaldwijk (21 0359203)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
Waelbos in 's-Gravenzande (21-0357502)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
zoutbak Chrysant De Lier (22 -0008448)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV gele
zakken aan lantaarnpalen i.v.m. visueel

•

gehandicapten (21-0362859)
beantwoording artikel 42 vragen WV reconstructie Herenstraat Wateringen (21 0361452)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV donkere en weinig verlichte doorgangen (21 0361555)
beantwoording artikel 42 vragen D66
Orange the World in Westland (21 0349812)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
woningbouwplannen langs de N213 (21 0361643)
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