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22-034

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 8 februari 2022 (22- 15 februari
0035654) ongewijzigd vast te stellen.
2022

Subsidieregeling

1.

De subsidieregeling gezamenlijke

Datum
besluit

15 februari

gezamenlijke
scootmobielvoorziening

scootmobielvoorziening Westland 2022
2022
vast te stellen onder voorbehoud van het

Westland 2022

vaststellen van het Visiedocument Goed
Wonen in een Goede Woning in West2.

land.
Bij de 1e Actualisatie 2022 de raad voor
te stellen een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve

3.

Sociaal Domein.
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:
Steeds meer mensen willen graag zelfstandig
blijven wonen als ze ouder of slecht ter been
worden. Om vanuit thuis in de directe omgeving
gebruik te kunnen maken van de voorzieningen
is het hebben van een scootmobiel een veel gekozen oplossing. Niet alle woningen en woongebouwen zijn geschikt voor het hebben van een
scootmobiel. De Subsidieregeling gezamenlijke
scootmobielvoorziening is gericht op het aanbrengen van algemene voorzieningen in complexen met sociale huur en minimaal drie bewoners. De gemeente stimuleert hiermee dat complexen geschikt zijn voor be woners die langer
thuis willen en kunnen blijven wonen.
22-036

Decembercirculaire
2021

1.

De uitkomsten van de decembercirculaire 15 februari
te verwerken in de jaarrekening 2021.
2022

2.

De raad over de decembercirculaire 2021
te informeren conform brief.

Toelichting:
Op 14 december 2021 verscheen de decembercirculaire 2021. In deze brief van het Rijk worden de gemeenten geïnformeerd over de algemene uitkering vanaf 2019. De algemene uitk ering is geld uit het gemeentefonds dat
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gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid om
een deel van hun uitgaven te betalen.
De decembercirculaire heeft een positief effect
ten opzichte van de in de begroting 2021 verwerkte bedragen uit de septembercirculair e. Het
voordeel bedraagt circa € 1,4 mln. Dit wordt
verwerkt in de jaarrekening 2021. Het voordeel
bestaat voornamelijk uit een zesde steunpakket
corona en enkele taakmutaties, waaronder een
bedrag voor versterking van de dienstverlening
van gemeenten.
22-038

Second opinion exploi-

1.

Kennis te nemen van de uitkomsten van

15 februari

tatie De Waterman +
verlenging huur- en

het rapport van Drijver & Partners inzake 2022
de second opinion van de exploitatie van

subsidie-overeenkomst

zwembad De Waterman.
De huur- en subsidie-uitvoeringsover-

2.

eenkomst met Stichting Waterman
Natuurlijk te verlengen tot 1 juni 2023.
3.

De gemeenteraad over de uitkomsten
van het rapport van Drijver & Partners te
informeren conform brief .

Besluit burgemeester :
1. Op grond van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet wethouder Varekamp te
machtigen de huur- en subsidie-uitvoeringsovereenkomst namens de gemeente
Westland te ondertekenen.
Toelichting:
Dit besluit zorgt ervoor dat zwembad De Waterman tot 1 juni 2023 zijn deuren kan blijven openen voor publiek. Het rapport van Drijver en
Partners laat zien dat De Waterman financieel
goed presteert, maar dat er voor de realisatie
van de tweede fase van de modernisering nog
gewerkt moet worden aan een toekomstbestendige exploitatie.
22-039

Afdoening motie 901
Zonnepanelen De Vang

1.

Uitvoering te geven aan de motie Zonne- 15 februari
panelen De Vang door het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van De Vang
en nog twee andere gemeentelijke panden: Verdilaan 90 te Monster (brandweerkazerne) en Naaldwijkseweg 101b te
’s -Gravenzande (aula en personeel sonderkomen begraafplaats).
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2.

De raad hierover te informeren conform
brief en motie 901 hiermee als afgedaan
te beschouwen.

Toelichting:
Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen, waarin het college
wordt verzocht over te gaan tot plaat sing van
zonnepanelen op het dak van De Vang , een multiculturele accommodatie in Wateringen. Voor
het plaatsen van zonnepanelen is het dak van
De Vang constructief onderzocht en goed bevonden. Ook op twee andere gemeentelijke gebouwen worden zonnepanelen gelegd. Hiermee
wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
22-340

Bouwstenen

1.

Ontwikkelvisie
Verdilaan

De raad conform de in mandaat aan te

15 februari

passen brief te informeren over de bouw- 2022
stenen en de stand van zaken Ontwikkelvisie Verdilaan.
Toelichting:
De Ontwikkelvisie Verdilaan gaat over de zone
Verdilaan met daarin wonen, groen, parkeren,
supermarkt, busstation en de Naald. De volgende stap is het voorbereiden van de participatie waarvoor raadsleden, belanghebbenden en
belangstellenden worden uitgenodigd .

22-341

Plattelandswoningen
in het glastuinbouw-

1.

Kennis te nemen van de ‘Adviesnotitie
plattelandswoningen'.

gebied

2.

Te concluderen dat het instrument ‘plattelandswoning’ niet de oplossing is voor

3.

woningen in het glastuinbouwgebied.
Het instrument plattelandswoning niet

4.

toe te passen in het glastuinbouwgebied.
De raad te informeren conform brief en
de ‘Adviesnotitie plattelandswoningen’
bij te voegen, gelet op de betrokkenheid
van de raad bij dit onderwerp .

Toelichting:
Bij de behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan LOS percelen op 23 juni 2021 heeft
het college toegezegd onderzoek te z ullen doen
naar de mogelijkheden van het instrument plattelandswoning in het glastuinbouwgebied. Een
plattelandswoning is een voormalige agrarische
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bedrijfswoning die ook door derden mag worden
bewoond en niet wordt beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Geconcludeerd wordt dat het instrument plattelandswoning niets toevoegt ten opzichte van de bestaande instrumenten. Binnen de gemeente
Westland bestaat de mogelijkheid de woning te
voorzien van de woonbestemming of een persoonsgebonden overgangsrecht, de woning uit
te plaatsen of een tijdelijke omgevingsvergunning te verkrijgen om de woning te mogen bewonen als niet-agrariër.
Op het moment dat geen van deze instrumenten
gebruikt kan worden om een vo ormalige agrarische bedrijfswoning te mogen bewonen, moet
geconcludeerd worden dat de woning op de verkeerde locatie in het glastuinbouwgebied staat.
Het instrument plattelandswoning verandert de
positie van de woning in het gebied niet.
Beantwoording

•

raadsvragen
(artikel 42)
•

beantwoording artikel 42 vragen GBW

15 februari

besteding subsidiebijdrage Nationale
bouwimpuls (22-0006266)

2022

beantwoording artikel 42 vragen GBW alternatieven voor huisvesting statushou-

•

ders (22-0020801)
beantwoording artikel 42 vragen CDA

•

schaduwonderwijs (22-0023322)
beantwoording artikel 42 vragen WV
communicatie met inwoners (22 0036344)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
gang van zaken openbaar vervoer in
Westland (22-0029180)
beantwoording artikel 42 vragen WV inleveren klein chemisch afval (kca) (22 0034610)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
steun voor verenigingen (22-0036207)

•

beantwoording artikel 42 vragen voortgang projecten in Westland n.a.v. uitspraak Hoge Raad (21 -0360692)
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