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(22-0041729) ongewijzigd vast te stellen.

22 februari
2022

Reactie op manage-

1.

mentletter 2021 (PwC
Accountants N.V.)

Kennis te nemen van de bevindingen en

18 februari

de aandachtspunten van de jaarrekeningcontrole van de accountant over de

2022

interim controle 2021 zoals verwoord in
de concept managementletter 2021.
2.

De raad conform brief in kennis te stellen van de bevindingen en de aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole
2021.

Toelichting:
Onze accountant heeft een tussentijdse controle
uitgevoerd, ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole. De bevindingen worden weergegeven in een zogenaamde managementletter.
Deze bevat bevindingen en aanbevelingen op
het gebied van de interne beheersing. De accountant constateert dat voor de interne beheersing de basis op orde is, maar op onderdelen is
nog verbetering gewenst. De verbeteringen vormen een belangrijk deel van de uitvoeringsagenda 2022 van het programma Modernisering
Financiële Sturing en Beheersing.
22-042

Organisatie verkiezingen gemeenteraad

1.

Een gemeentelijk stembureau in te stellen.

2.

De burgemeester mandaat te verlenen
om de leden van het gemeentelijk stembureau aan te wijzen met ondermandaat
aan de projectleiders verkiezingen.

3.

De burgemeester mandaat te verlenen
om stembureauleden (tellers) aan te wijzen bij het uitvoeren van een even tuele
hertelling met ondermandaat aan de pro-

4.

jectleiders verkiezingen.
De gemeenteraad per brief te informeren
over de verminderde toegankelijkheid
van een tweetal stemlokalen voor min-

5.

dervalide kiezers.
De plaatsen, data en tijdstippen van de
voor de kiezers vrij toegankelijke bijeenkomsten te publiceren:
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•

Tellen van de op 14 en 15 maart vervroegd uitgebrachte stemmen in sporthal
De Pijl op 16 maart vanaf 9.00 uur

•

Tellen van de bij de mobiele bijzondere
stembureaus uitgebrachte stemmen in
het gemeentehuis aan de Verdilaan 7 op
16 maart om 21.00 uur

•

Bekendmaking, aan de aanwezige kiezers, van de uitslag van de op 16 maart
in sporthal de Pijl getelde stemmen
vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis aan

•

de Verdilaan 7
Bekendmaking, aan de in het stembureau
aanwezige kiezers, van het resultaat van
de telling van de in het betreffende
stembureau uitgebrachte aantal stemmen, aansluitend aan de telling om 21.00
uur.

Toelichting:
Om de verkiezing van de leden van de gemeenteraad voorspoedig en transparant te laten v erlopen wordt een gemeentelijk stembureau ingericht. Het gemeentelijk stembureau stelt de uitslag van de telling van de op 14 en 15 maart
uitgebrachte stemmen vast.
Kiezers kunnen zowel bij de telling van de stemmen in sporthal de Pijl op 16 maart vanaf 9 .00
uur als bij het bekendmaken van de uitslag
vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis aan de
Verdilaan 7 aanwezig zijn.
De Hofboerderij in Wateringen en scouting in De
Lier zijn minder goed toegankelijk voor kiezers
met een lichamelijke beperking. Het college is
op grond van de Kieswet verplicht zowel de gemeenteraad als de kiezers hierover te informeren.
22-043

H5 Inkoopstrategie
Wmo ondersteuning

1.

De H5 inkoopstrategie Ondersteuning
Wmo conform de door de raad op 25 januari 2022 vastgestelde H5 Inkoopvisie
Ondersteuning vast te stellen.

Toelichting:
Gemeenten hebben op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) de verantwoordelijkheid om passende ondersteuning te
bieden aan volwassen inwoners die dat nodig
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hebben. De gemeenten Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp (vanaf 2024) en
Westland (H5) doen gezamenlijk de inkoop. Op
basis van de inkoopvisie is in H5-verband een
strategie opgesteld rond de thema’s inwoner
centraal, resultaatsturing, sturen op kwaliteit en
innovatie, samenwerken in partnerschap en sturen op financiën. De H5-inkoopstrategie geeft
richting aan de inkoop van de diensten voor
Wmo-ondersteuning die plaatsvindt per 1 mei
2022.
22-044

Overdracht Eén tegen
eenzaamheid Westland

1.

naar Vitis Welzijn

Voor het jaar 2022 een incidentele subsi- 22 februari
die van € 119.047 beschikbaar te stellen 2022
aan Vitis Welzijn voor het uitvoeren van
het project Eén tegen eenzaamheid
Westland.

Toelichting:
Sinds 2019 voert gemeente Westland de aanpak
Eén tegen eenzaamheid (2019-2028) uit. Deze
aanpak heeft als doel dat inwoners, professionals en vrijwilligers eenzaamheid sneller en beter signaleren. Op deze manier wil de gemeente
eenzaamheid verminderen en voorkomen. Het
project is toe aan een volgende fase. De plannen die we hadden voor de korte termijn zijn gerealiseerd, waardoor het nu tijd wordt om de focus te verleggen naar de lange termijn. De aanpak van eenzaamheid is een kerntaak van Viti s
Welzijn. Daarom hebben wij besloten het project
Eén tegen eenzaamheid Westland over te dragen aan Vitis. Zij zijn in staat de aanpak Eén tegen eenzaamheid door te ontwikkelen en uitvoering te geven aan de plannen tot 2028. Per 1 januari 2022 is Vitis Welzijn verantwoordelijk voor
de Westlandse aanpak Eén tegen eenzaamheid.
De gemeente blijft in een faciliterende rol betrokken bij het project.
22-045

Plaatsen veldbord met
gemeentelogo langs

1.

Regenboogveld
Hockeyvereniging
Westland

Akkoord te gaan met het ophangen van
een veldbord met gemeentelogo langs
het Regenboogveld bij Hockeyvereniging
Westland.

2.

Akkoord te gaan met de aanschafkosten
van het veldbord van € 1.000.

Toelichting:
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Hockeyvereniging Westland realiseert een Regenboogveld, omdat zij inclusiviteit en diversiteit een warm hart toedraagt. In het kader van
Westland Regenboogstad werkt de gemeente
aan een verbeterde sociale acceptatie van de
LHBTI-gemeenschap. Met een veldbord met gemeentelogo langs het Regenboogveld benadrukt
de gemeente dit belangrijk te vinden.
22-046

Begroting 2022 Stich-

1.

ting West Openbaar
Onderwijs

Namens de gemeenteraad aan het be-

22 februari

stuur van Stichting West Openbaar On2022
derwijs de zienswijze over de zorgen van
het afnemend eigen vermogen, de geprognotiseerde groei van het aantal leerlingen en het (zeer) lage leerlingenaantal in kernen kenbaar te maken.
2.

Het bestuur van Stichting West Openbaar Onderwijs te informeren over de
zienswijze conform brief.

Toelichting:
Het bestuur van de Stichting West Openbaar
Onderwijs heeft de begroting voor het jaar 2022
met bijbehorende meerjarenraming, conform de
statuten, ter zienswijze ingediend bij de gemeente.
De stichting heeft scholen in Westland en Midden Delfland. De gemeente heeft een toezichthoudende rol. Deze rol is met name gericht op
het bewaken dat er voldoende openbaar onderwijs in Westland wordt aangeboden.
22-037

Eerste basispakket
Gebiedsuitwerking

1.

Greenport 3.0

Kennis te nemen van de rapportage ‘Ge- 22 februari
biedsuitwerking Greenport 3.0 Westland, 2022
Analyse opgave en oplossingsrichtingen
2020-2040’.

2.

In te stemmen met het eerste basispakket voor de periode 2021-2025 voor een
totaalbedrag van € 50 mln. met cofinanciering van de samenwerkende partijen,
met voor Westland een bijdrage van €
5,6 mln. gedekt uit de lopende begroting
en te realiseren onder voorbehoud van
het vrijgeven van het krediet door de ge-

3.

meenteraad t.z.t.
In te stemmen met het vervolg van de
Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland bestaande uit het opstellen van een
gezamenlijke gebiedsvisie die in het
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derde kwartaal van 2022 ter besluitvor4.

ming kan worden voorgelegd.
De raad hierover te informeren conform
brief.

Toelichting:
Samen met het Rijk, de provincie Z uid-Holland,
Den Haag en MRDH is in de Gebiedsuitwerking
Greenport 3.0 Westland onderzocht welke maatregelen tot 2040 nodig zijn om Westland als
grootste economische toplocatie in de Greenport en agrologistiek duurzaam bereikbaar en
leefbaar te houden. Hie rin zijn de maatregelen
meegenomen die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling Floragebied en Den Haag Zuidwest
met de nodige woningen mogelijk te maken. Ook
zijn de resultaten van de HOV-verkenning Den
Haag-Naaldwijk-Maassluis-Delft-Rotterdam
hierin meegenomen. Er is een eerste basispakket van maatregelen voor de periode 2021-2025
opgesteld dat de komende jaren gerealiseerd
kan gaan worden. Het gaat onder meer om de
aanleg van een snelfietspad van Naaldwijk via
Monster naar Den Haag Centrum en een snelfietspad van Naaldwijk via Honselersdijk naar
Den Haag CID (het gebied tussen de stations).
Per groter bedrijventerrein in Westland wordt
samen met de bedrijven en Zuid -Holland Bereikbaar een werkgeversaanpak opgesteld. Nadruk
ligt hierbij op een pakket van maatregelen ter
stimulering van het fiets - en openbaar vervoer
gebruik. Er wordt ingezet op maatregelen in het
kader van slimme logistiek waaronder het plaatsen van slimme verkeerslichten. Na actualisatie
van de uitgangspunten worden dit jaar de maatregelen voor de periode 2025-2040 verder uitgewerkt. Dit gebeurt in samenhang met de verdere
uitwerking van de HOV-maatregelen en de gebiedsuitwerkingen waaronder het Floragebied.
Naar verwachting kunnen deze maatregelen met
voorstel voor financiering in het bestuurl ijk
overleg met rijk en regio in 2023 vastgesteld
gaan worden. Hierna kunnen met de verdere uitwerking en realisatie van de maatregelen gestart worden.
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22-047

Aanwijzingsbesluit

1.

parkeren grote
voertuigen 2022

Het gewijzigd Aanwijzingsbesluit parke-

22 februari

ren grote voertuigen 2022 vast te stellen.

2022

Toelichting:
De gemeente Westland heeft de locaties voor
het parkeren van grote voertuigen opnieuw
vastgesteld via het Aanwijzingsbesluit parkeren
grote voertuigen 2022. In het aanwijzingsbesluit
zijn per kern de locaties opgenomen waar parkeren van grote voertuigen is toegestaan, en
onder welke voorwaarden. Daarmee wordt voorkomen dat op andere locaties binnen de gemeente overlast ontstaat. De locaties zijn terug
te vinden op www.gemeentewestland.nl.
22-049

Afdoening moties 1299

1.

en 1334 glasvezel
buitengebied

Uitvoering te geven aan de moties glas-

22 februari

vezel (1299 en 1334) door regelmatig
2022
contact te houden met DELTA Fiber/Cai2.

way;
De raad hierover te informeren conform
(nog aan te passen) brief en de moties
hiermee als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
In de raadsvergaderingen van 16 februari 2021
en 1 juni 2021 zijn twee moties inzake glasvezel
in het buitengebied aangenomen. De ze moties
vragen om informatie over de rol en de aanpak
van de gemeente, contacten met DELTA Fiber/Caiway en de mogelijkheid tot het uitrollen
van glasvezel in het buitengebied. Het college
geeft aan dat de gemeente alleen een faciliterende rol heeft. Er is regelmatig contact met
DELTA Fiber/Caiway over de mogelijkheden en
dienstverlening en hieruit volgt de toezegging
van DELTA Fiber/Caiway dat in het eerste halfjaar van 2022 iedereen in Westland voorzien zal
zijn van snel internet, of via glasvezel of via
een COAX-upgrade. Daarnaast is onderzocht of
er subsidiemogelijkheden zijn om overal glasvezel aan te leggen. Uit navraag bij de Connectiviteit Brigade (een samenwerking tussen MRDH,
de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam
en de provincie Zuid-Holland) blijkt dat er geen
subsidiemogelijkheid is voor het aanleggen van
glasvezel.
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22-050

Ontwerpbestemmings-

1.

plan Digitalisering
Analoge Bestemmings-

De nota van beantwoording reacties

22 februari

3.1.1 Bro overleg bestemmingsplan ‘DAB
Kernen’ vast te stellen als resultaat van

plannen Kernen
2.

het vooroverleg;
Het ontwerpbestemmingsplan ‘DAB
Kernen' conform artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ter inzage te leggen;

3.

De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp bes temmingsplan Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen Kernen gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid
om een aantal analoge bestemmingsplannen te
digitaliseren in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit bestemmingplan
zorgt voor een betere ontsluiting van de geconsolideerde plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl waardoor de klantvriendelijk heid naar de
burgers sterk verbetert. Het plan is beter vindbaar en op kavelniveau beter leesbaar.
22-051

Akkoord aankoopovereenkomsten, ruilover-

1.

Besluiten tot het aangaan van de aankoopovereenkomst OBWZ.

eenkomst en anterieure overeenkomsten

2.

Besluiten tot het aangaan van de aankoopovereenkomst C.J.J. Eekhout.

inzake reconstructie en
uitbreiding bedrijven-

3.

Besluiten tot het aangaan van de ruilovereenkomst Eekhout.

terrein Bovendijk

4.

Besluiten tot het aangaan van de anterieure overeenkomst OBWZ.

5.

Besluiten tot het aangaan van de anterieure overeenkomst Eekhout.

6.

Besluiten geheimhouding op te legge n
omtrent de anterieure overeenkomsten
behorend bij dit voorstel op grond van
artikel 10, lid 2 onder g van de Wet
Openbaarheid Bestuur en artikel 55 van
de Gemeentewet, het college van B&W
en aan hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen. Deze
geheimhouding duurt tot en met 2030.

Toelichting:
Het college heeft besloten medewerking te verlenen door het aangaan van diverse overeenkomsten met een aantal betrokken
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grondeigenaren in het gebied. Het wordt hierdoor mogelijk een veilige en betere ontsluiting
te realiseren voor de daar gevestigde bedrijven.
Ook wordt de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Hiermee komt
het college tegemoet aan de grote vraag naar
bedrijfsgronden.
22-052

Ontwerp uitwerkingsplan Liermolen

1.

2.

In te stemmen met de vormvrije m.e.r. beoordeling voor het uitwerkingsplan
"Liermolen uitwerkingsplan".
In het kader van het uitwerkingsplan
"Liermolen uitwerkingsplan" geen milieueffectrapportage op te stellen.

3.

Het bestemmingsplan "Liermolen", uit te
werken conform het ontwerp uitwerkings-

4.

plan "Liermolen uitwerkingsplan'.
Het ontwerp uitwerkingsplan "Liermolen”

5.

ter inzage te leggen.
Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke
ordening geen exploitatieplan vast te
stellen.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp uitwerkingsplan “Liermolen uitwerkingsplan” alsmede de
vormvrije milieueffectrapportage beoordeling in
gang gezet. Het plangebied ligt ten oosten van
de kern De Lier in het deelgebied Molensloot Oost. De bestaande watergang Molensloot vormt
globaal de noordelijke grens en de Oostelijke
randweg de oostelijke grens. Aan de zuidkant
wordt de grens globaal gevormd door de agrarische percelen aan de Laan van Adrichem. He t
uitwerkingsplan maakt juridisch planologisch de
realisatie van maximaal 55 appartementen en
een integraal kindcentrum mogelijk.
Besluitvorming AvA
OBWZ 23-2-2022

1.

2.

In te stemmen met het door de AVA van
OBWZ B.V. vaststellen van de GREX
OBWZ 2022;
In te stemmen met het door de AVA van
OBWZ B.V. vaststellen van het Werkplan
OBWZ 2022, onder voorbehoud van de
aanpassingen waarnaar in het collegeadvies wordt verwezen en zoals opgenomen in de annotatie;
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3.

In te stemmen met de door de AVA v an
OBWZ B.V. overeen te komen Gronduitgifteovereenkomst De Kreken 2.5;

4.

5.

In te stemmen met het door de AVA van
OBWZ B.V. aankopen van Opti -Flor van
de locatie Nieuweweg en Oorberlaan;
Geheimhouding op te leggen op de
GREX OBWZ 2022, het Werkplan OBWZ
2022, Uitgifteovereenkomst t.b.v. het
project De Kreken fase 2, bouwveld 2.5,
aankoop Opti -Flor, bij dit voorstel aan
het college van B&W en aan hen die bij
de behandeling aanwezig waren en allen
die van het behandelde of de stukken
kennis dragen, tot en met het einde van
de looptijd van het project. Deze geheimhouding duurt tot en met 2029, dit is
einde looptijd van het project.

Besluit burgemeester
1. Op grond van artikel 171 Gemeentewet
volmacht te verlenen aan wethouder
B.P.M. van der Stee om de gemeente te
vertegenwoordigen en de GREX 2022 en
het Werkplan 2022 te ondertekenen in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van OBWZ B.V. d.d. 23 fe2.

bruari 2022.
Op grond van artikel 171 Gemeentewet
volmacht te verlenen aan wethouder J.A.
Gardien-Reinders om de gemeente te
vertegenwoordigen en de uitgifte -overeenkomst De Kreken 2.5 tussen OBWZ
en Eekhout en de koopovereenkomst
Opti-Flor te Poeldijk te ondertekenen in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van OBWZ B.V. d.d. 23
februari 2022.

Toelichting:
Het college heeft ingestemd met de besluitvorming voor de aandeelhoudersvergadering ‘Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom’, waardoor de planontwikkeling in de diverse deelgebieden in Monster, Kwintsheul en Poeldijk verder gerealiseerd kan worden.
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Beantwoording

•

raadsvragen
(artikel 42)
•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV ap-

22 februari

partementen plan Liermolen de Lier (22 0039386)

2022

beantwoording artikel 42 vragen WV invulling vrije toewijzingsruimte woningcorporaties (22-0038449)
beantwoording artikel 42 vrag en Groene
Stad Challenge (22-0038800)
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