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Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 1 februari 2022

8 februari

besluitenlijst

(22-028316) gewijzigd vast te stellen.

2022

Jaarverslag Leerplicht/RMC 2020 -

1.

Het jaarverslag Leerplicht /RMC 2020 2021 vast te stellen.

2021

2.

Het jaarverslag Leerplicht /RMC 2020 2021 ter informatie aan de raad aan te

8 februari
2022

bieden.
Toelichting:
Het jaarverslag 2020-2021 geeft een beeld van
de activiteiten van de gemeente voor jongeren
van 5 tot 23 jaar die verzuimen of uitvallen op
school. Het schooljaar 2020-2021 stond, net als
het schooljaar daarvoor, in het teken van de coronapandemie. Het is zaak als gemeente de jongeren te blijven ondersteunen en gelijke kansen
te bieden. De gemeente legt verbindingen tussen verzuim en zorg gericht op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs e n het MBO en investeert in het monitoren en begeleiden van
kwetsbare jongeren. Hiervoor kunnen maatwerktrajecten worden ingezet, zoals coaching en ondersteuning bij studiekeuze en loopbaanbegeleiding. Naast de nieuwe voortijdig schoolverlaters
die in beeld komen, hebben we te ma ken met
een harde kern van de doelgroep. Er is creativiteit, maatwerk en een integrale aanpak noodzakelijk om deze (kwetsbare) jongeren weer perspectief te kunnen bieden.
De cijfers laten zien dat in het afgelopen
schooljaar minder verzuimmeldingen zijn gedaan. Hierdoor vallen de totale aantallen lager
uit ten opzichte van de voorgaande schooljaren.
De cijfers in dit jaarverslag geven dan ook geen
volledig beeld van het werkelijke verzuim en er
kunnen geen conclusies aan worden verbonden.
22-026

Benoeming lid Raad

Namens de gemeenteraad de heer E.

8 februari

van Toezicht Stichting
West Openbaar Onder-

1.

den Heeten met ingang van 1 januari
2022 te benoemen als lid van de Raad

2022

wijs

van Toezicht van Stichting West Openbaar Onderwijs voor een periode van vier
2.

jaar.
Het bestuur conform brief te informeren
over het besluit.
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Toelichting:
De gemeente heeft als taak toezicht te houden
op het openbaar onderwijs. In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd welke taken en bevoegdheden de gemeenteraad heeft. Een van de
bevoegdheden van de gemeenteraad is het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
van Stichting West Openbaar Onderwijs. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid in 2013 gemandateerd aan het college. Namens de gemeenteraad heeft het college een nieuw lid voor
de Raad van Toezicht Stichting West Openbaar
Onderwijs benoemd voor de periode van vier
jaar.
22-027

Jaarplan Energietransi-

1.

Het jaarplan energietransitie 2022 vast

8 februari
2022

2.

te stellen.
De gemeenteraad te informeren conform

tie 2022

brief met jaarplan.
Toelichting:
Het college heeft besloten de activiteiten met
betrekking tot de energietransitie in Westland
voort te zetten op basis van de in 2019 vastgestelde Westlandse Energie Opgave. De uitrol
van een robuust en duurzaam Warmte Systeem
Westland betekent een grote succesfactor voor
de glastuinbouwsector en op termijn voor de gebouwde omgeving. De gemeente faciliteert de
sector door actief mee te werken aan de bepaling van het tracé, het organiseren van koppelkansen met onderhoudswerkzaamheden en de
vergunningverlening voor de aanleg. Draagvlak
bij burgers blijft een voorwaarde om de energietransitie vorm te geven. Keuzevrijheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn maatschappelijke waarden die de gemeente wil borgen in de
transitie. De gemeente wil bewoners en bedr ijven zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden om te verduurzamen.
22-028

Subsidie aanvraag
WnW koppelleiding
Maasdijk-Polanen

1.

Subsidie van maximaal € 347.270,00 te

8 februari

verstrekken aan Warmte Netwerk Westland voor de realisatie van een koppel-

2022

leiding tussen de warmteclusters Maasdijk en Polanen.
Toelichting:
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Warmte Systeem Westland (WSW) is een te ontwikkelen Westland dekkend warmtenet waar op
termijn zoveel mogelijk aanbieders en eindgebruikers van warmte op kunnen aansluiten. Aangezien de koppelleiding Maasdijk -Polanen twee
distributienetten met elkaar verbindt en uitwisseling van warmte tussen beide distributienetten
(maar ook wellicht andere distributienetten) mogelijk maakt, voldoet zij aan de definitie van een
warmtetracé dat deel uitmaakt van het WSW.
Daarmee komt zij in aanmerking voor subsidie
op grond van de Stimuleringsregeling Warmte
Systeem Westland, die op 7 december 2021 is
vastgesteld. Met de subsidie wordt een deel van
de engineeringskosten betaald.
22-029

Beschikbaar stellen

1. In te stemmen met het beschikbaar stel -

krediet vervangingsinvesteringen ICT

len van kredieten voor een totaalbedrag
van € 3.275.000 voor de vervanging van

8 februari
2022

ICT-middelen, betreffende de volgende
onderdelen:
•

Vervanging van de centrale infrastruc-

•

tuur voor € 750.000
Vervanging van de netwerkcomponenten

•

voor € 650.000
Vervanging van de administratieve werk-

•

stations voor € 1.275.000
Vervanging van de primaire software
voor € 600.000

Toelichting:
De komende twee jaar gaat de gemeente Westland fors investeren in ICT. Daarbij gaat het
vooral om vervanging van reeds afgeschreven
en verouderde systemen en apparaten , zodat de
medewerkers van de gemeente goe d kunnen
werken in een hybride werkomgeving.
22-030

Zienswijze op Ontwerpvisie Recreatief Medegebruik HH Delfland

1.

In te stemmen met de (nog aan te passen) zienswijze op de Ontwerpvisie Recreatief medegebruik van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Toelichting:
Het college ondersteunt de insteek van het
Hoogheemraadschap van Delfland om vaarrecreatie mogelijk te maken zonder dat dit ten
koste gaat van de waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het college wil snel met

3
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2022
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de betrokken partijen een gebiedsgerichte uitwerking maken waarin prioritaire gebieden voor
ecologie en waterkwaliteit worden aangewezen
en voor de resterende wateren een ‘ja, mits…’
beleid geldt ten aanzien van vaarrecreatie (bijvoorbeeld duurzaamheidseisen of eenrichtingsverkeer).
22-031

Erasmusvaart

1.

2.
3.

Kennis te nemen van het rapport van

8 februari

Deltarus inzake afronding verkenning
Erasmusvaart.

2022

Het gemeentelijke project te beëindigen.
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
In 2018 is de gemeente Westland samen met de
gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap
van Delfland en de provincie Zuid -Holland gestart met een verkenning naar een mogelijke
verbinding tussen Westland en Den Haag, de
Erasmusvaart. Aanleiding hiervoor waren de reconstructieplannen voor de N211. Met de Erasmusvaart zouden doelen op het gebied van water/klimaat, (vaar)recreatie, natte/droge ecologie en kwaliteit van de leefomgeving moeten
worden gerealiseerd. Op basis van de uitkomsten van de verkenning hebben de partijen besloten geen vervolg te geven aan de realisatie
van een Erasmusvaart zoals beoogd, onder andere omdat de kosten te hoog zijn in relatie tot
de doelen en de mogelijke alternatieven. De gereserveerde middelen worden behouden en ingezet voor de reeds bedachte maatregelen met
betrekking tot de waterbestendigheid en
(blauwe) ecologie.
22-032

Ontwerp bestemmings-

1.

plan LOS percelen

De nota van beantwoording reactie 3.1.1. 8 februari
Bro overleg en inspraakreacties bestem- 2022
mingsplan 'LOS percelen' vast te stellen;

2.

3.

Het ontwerpbestemmings plan 'LOS Percelen', conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ter inzage te leggen;
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 'Handhavingsstrategie thema
glastuinbouw Westland 20 20’. Onderdeel van
deze handhavingsstrategie is het legaliseren
van een geselecteerd aantal oude strijdigheden.
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Bij elke te legaliseren oude strijdigheid heeft
een beoordeling plaatsgevonden die geleid
heeft tot een bestemming op maat. Ieder perceel heeft een bestemming op maat, gebaseerd
op de situatie ter plaatse. De woningen die de
glastuinbouw nu nog niet maar in de toekomst
wel hinderen, zijn voorzien van een persoonsgebonden overgangsrecht - tijdelijke legalisatie.
De woningen die de glastuinbouw in d e toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet hinderen
zijn - geheel of gedeeltelijk - voorzien van een
woonbestemming. Bij het toekennen van de
woonbestemmingen is gekeken naar de feitelijke
situatie. Hierbij is het gestelde maximum van
1.000m2 aan woonbestemming in dit bestemmingsplan, voor deze specifieke casussen, losgelaten.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage
gelegd.
Beantwoording
raadsvragen
(artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
wachttijd aanvraag Wmo voorzieningen
(22-0009790)

5

8 februari
2022

