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Concept besluitenlijst B&W 2 5 januari 2022
(22-0021713) gewijzigd vast te stellen.

1 februari
2022

Evaluatie jaarwisseling

1.

2021/2022

De raad te informeren over de evaluatie

1 februari

jaarwisseling 2021-2022 conform brief.

2022

Toelichting:
De gemeente heeft samen met haar partners het
verloop van de jaarwisseling geëvalueerd. De
jaarwisseling is op de bekende overlastlocaties
in Monster en Maasdijk relatief rustig verlopen.
De preventieve maatregelen hebben er in Monster (Slangekruid en Golfslag) voor gezorgd dat
incidenten zoals die zich vorig jaar hebben
voorgedaan niet hebben plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor Maasdijk. Wel werd er op 31
december in de middag op het grasveld aan de
Tuinderslaan door veel jongeren vuurwerk afgestoken. Ook werd getracht de aanwezige politiecamera en de lantaarnpaal waar de politiecamera op bevestigd was te vernielen.
In 's-Gravenzande is het onrustig geweest in het
Zandeveltpark en Tollenspark. De politie heeft
meerdere malen moeten optreden en in het
Zandveltpark is de Mobiele Eenheid aanwezig
geweest. ln Honselersdijk was het voor het
tweede jaar op rij rustig.
De schade in de openbare ruimte bedraagt in totaal € 89.714,14 (vervanging en reparatiekosten). Dit is hoger dan de vorige jaarwisseling en
heeft voornamelijk te maken met de vernieling
van een aantal speelvoorzieningen en toename
van het aantal vernielingen van prullenbakken.
21-468

Opheffing van de geheimhouding op een

1.

Kennis te nemen van de stand van zaken 1 februari
m.b.t. de opgelegde geheimhouding.
2022

aantal documenten

2.

De raad met het voorstel te informeren
over de stand van zaken m.b.t. de opge-

3.

legde geheimhouding.
In te stemmen met het voorstel om de
raad voor te stellen om de geheimhouding op te heffen die is opgelegd op de
documenten zoals opgenomen in bijlage
“Overzicht onderwerpen waarbij geheimhouding kan worden opgeheven”.
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Toelichting:
Onderzocht is wat de status is van de gemeentelijke documenten waarop op dit moment geheimhouding rust, om te bepalen of van bepaalde documenten de geheimhouding inmiddels
kan worden opgeheven door de raad. Daarbij
moet onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin geheimhouding is opgelegd voor
onbepaalde tijd en situaties waarbij deze is opgelegd voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld tot het
moment dat een bepaalde overeenkomst is gesloten. In het laatste geval wordt de geheimhouding van rechtswege opgeheven en hoeft de
raad daartoe geen besluit te nemen.
22-024

Jaarplan Klimaatadap-

1.

tatie 2022

Het Jaarplan Klimaatadaptatie 2022 vast 1 februari
te stellen.

2022

Toelichting:
Om Westland klimaatbestendig te maken stelde
de gemeenteraad de Strategie Klimaatadaptatie
Westland 2021-2024 vast op 1 juni 2021. Hiermee heeft de gemeente gekozen voor een aanpak naar een klimaatbestendig Westland in
2040. Deze ambitie is ook opgenomen i n de Omgevingsvisie 2.0 van de gemeente Westland. De
doelstelling van de gemeente is om klimaatadaptatie te borgen in al haar beleid en uitvoeringsprogramma’s, waarbij er specifieke aandacht uitgaat naar risicogebieden en kwetsbare
groepen. Met het vaststellen van dit jaarplan
bepaalt het college de aanpak die in 2022 wordt
uitgezet om deze doelstelling te bereiken.
Beantwoording raads-

•

beantwoording art 42 vragen Zandevelt-

•

park 's-Gravenzande (22 -0016105)
2022
beantwoording artikel 42 vragen WV gele

•

zakken (21-0361770)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

snoei- en kapgedrag (21 -0362555)
beantwoording artikel 42 vragen WV dui-

vragen (artikel 42)

delijkheid over de Koningin Julianaweg
in 's-Gravenzande (21-0360741)
•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
GGZ en dagbesteding (22-0011542
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1 februari

