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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 11 februari 2021
(21-0072096) ongewijzigd vast te stellen.

16 februari
2021

Effecten coronacrisis

1.

op de gemeentelijke
organisatie

De nog in mandaat aan te passen raads- 16 februari
informatiebrief inzake de effecten van de 2021
coronacrisis op de gemeentelijke organisatie vast te stellen en aan de gemeenteraad toe te sturen.

Toelichting:
De coronacrisis duurt inmiddels al lange tijd en
zal voorlopig nog voortduren. Deze langdurige
crisis heeft zijn weerslag op de gemeentelijke
organisatie en werkzaamheden. Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de ontstane situatie in de gemeentelijke organisatie als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt een doorkijk gegeven naar
de verwachte effecten in de komende periode,
waarin de gemeente werkzaamheden moet gaan
temporiseren en prioriteren.
21-070

Reactie op brief MKB

1.

Westland inzake extra
financiële steun voor
Westlandse ondernemers

Kennis te nemen van de brief van MKB

16 februari

West land, waarin zij hun zorgen ui ten
2021
over de (financiële) gevolgen van de co2.

ronacrisis voor ondernemers.
In te stemmen met de nog in mandaat
aan te passen reactie van de gemeente
op de brief van MKB West land, waarbij
de gemeente aangeeft dat onderwerpen,
zoals: TONK, dienstverlening en OZB/betalingsregelingen onder meer de aandacht hebben.

Toelichting:
Op 21 januari heeft MKB Westland een brief aan
het college gestuurd met het verzoek Westlandse ondernemers extra financieel te steunen.
In de brief signaleert MKB Westland de gevolgen van de coronacrisis: “Er dreigen op korte
termijn horecabedrijven, winkels, maar ook
(sport)verenigingen en gehele branches (denk
aan de evenementenbranche) om te vallen.”
MKB Westland vraagt onder andere hulp en coulance vanuit de gemeente bij het aanvragen en
toekennen van ondersteuningsmaatrege len. Het
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college (h)erkent de zorgen en nodigt MKB
Westland uit op korte termijn te bespreken op
welke manieren aanvullende handreikingen mogelijk zijn die de last van de crisis enigszins
kunnen verlichten.
21-078

Schrijven college d.d.
16 februari 2021

1.

inzake tweewekelijks
overzicht steunmaatre-

De raad conform brief te informeren over 16 februari
de stand van zaken aangaande ingeko2021
men verzoeken om steun voortvloeiend
uit de coronacrisis.

gelen coronacrisis
Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad
tweewekelijks te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in
het kader van de coronacrisis. Het overzicht
dat nu wordt verzonden heeft al s peildatum
3 februari 2021.
21-079

Verlenging van de
coulanceregeling leer-

1.

lingenvervoer

Te besluiten over te gaan tot compensa- 16 februari
tie van 80% voor niet gereden ritten als 2021
gevolg van de sluiting van de scholen,
onder de in de brief gestelde voorwaar-

2.

den.
Te besluiten tot compensatie voor de tijdelijke vierdaagse schoolweek als gevolg
van corona-uitval onder docenten.

3.

De drie vervoerders te informeren over
de afhandeling van de aanvraag conform
brief.

Toelichting:
Tijdens de eerste lockdown zijn de organisaties
die zich bezighouden met het vervoer van leerlingen hard geraakt. Doordat de scholen gesloten waren, werden er geen leerlingen vervoerd
en zouden de vervoerders geen inkomsten krijgen. Er is, in lijn met de l andelijke afspraken,
besloten de vervoerders, onder voorwaarden,
een omzetgarantie te geven van 80% van de
normaal te rijden ritten. Omdat de scholen in
december voor de tweede keer zijn gesloten,
hebben vervoerders opnieuw verzocht om een
coulanceregeling. Het college besluit om hieraan tegemoet te komen door 80 % van de niet
uitgevoerde ritten uit te betalen. Hiermee wordt
gezorgd voor continuïteit in het
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leerlingenvervoer. De regeling heeft geen gevolgen voor de begroting.
21-080

Toegankelijkheid West-

1.

landse Stemlokalen

De raad conform brief te informeren

16 februari

over de ontoegankelijkheid van een drie- 2021
tal stemlokalen voor kiezers met een lichamelijke beperking.
Toelichting:
Op grond van de Kieswet is het college verplicht
kenbaar te maken welke Westlandse stemlokalen niet geschikt zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Het betreft ’t Teejater in
Naaldwijk, de Hofboerderij in Wateringen en de
scouting De Lier. De ongeschiktheid heeft te
maken met hoogteverschillen.

21-081

Aanvraag suppletie-uit-

1.

kering bommenregeling
2020

De raad voor te stellen om voor het jaar

16 februari

2020 een tegemoetkoming aan te vragen 2021
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter dekking van de gemaakte kosten van
€ 18.438, - excl. BTW voor het opsporen
en ruimen van ontplofbare oorlogsresten
die na de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven in de grond.
Toelichting:
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opsporen en indien nodig ruimen van ontplofbare
oorlogsresten, hierna te noemen OO, die na de
Tweede Wereldoorlog in de grond zijn achtergebleven. De risicogebieden zijn voor de gemeente Westland in kaart gebracht. Wanneer er
in een risicogebied grondwerkzaamheden nodig
zijn, dan moet de grond eerst onderzocht worden op OO. Indien er OO aanwezig zijn in de
grond, dan moeten deze geruimd worden. Pas
als de grond schoon is verklaard van OO kunnen de geplande werkzaamheden van start
gaan.
Gemeenten kunnen bij het ministerie van BZK
een tegemoetkoming aanvragen in de kosten die
gemaakt zijn in het kader van OO. Deze rijksfinanciering verloopt via het Gemeentefonds en is
geregeld in de zogeheten bommenregeling. De
bommenregeling bepaalt dat gemeenten op
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basis van een raadsbesluit een tegemoetkoming
aan kunnen vragen.
21-082

Beleidsregels Schuld-

1.

De beleidsregels Schuldhulpverlening

hulpverlening
gemeente Westland

2.

gemeente Westland 2021 vast te stellen. 2021
De beleidsregels Schuldhulpverlening

3.

gemeente Westland 2016 in te trekken.
Conform brief te reageren op het advies

2021

16 februari

van de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW).
Toelichting:
De beleidsregels schuldhulpverlening gemeente
Westland 2021 zijn een update van de beleidsregels schuldhulpverlening 2016. Met de beleidsregels wordt onder meer geregeld dat de
persoonlijke afspraken met cliënten worden
vastgelegd in een persoonlijk plan van aanpak.
Andere wijzigingen zijn het opnemen van ondernemers en jongeren binnen de doelgroep en de
mogelijkheid om te verplichten tot een gezamenlijke aanvraag in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarnaast is er een onderscheid en specificering gemaakt in de kosten
van (Wsnp) bewindvoering. Ten slotte is voor de
schuldhulpaanvrager de mogelijkheid opgenomen om tijdens de aanvraagfase de aanvraag in
te trekken wanneer er alternatieve oplossingen
zijn.
21-083

Reactie op het
schrijven van de
Seniorenraad

1.

De Seniorenraad te informeren over het
collegestandpunt aangaande het plaatsen van portocabins bij zorginstelling De
Kreek.

Toelichting:
De Seniorenraad heeft in een advies aan het
college geschreven dat er onvoldoende (tijdelijke) verpleegcapaciteit in onze gemeente is.
De Seniorenraad stelt voor tijdelijke capaciteit
te creëren door portocabins te plaatsen bij De
Kreek. In een reactie schrijft het college het met
de Seniorenraad eens te zijn dat er meer verpleegplekken moeten komen voor onze inwoners. We gaan daarover in gesprek met zorgverzekeraar DSW en Pieter van Foreest. Zij zijn
verantwoordelijk voor voldoende capaciteit.
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21-073

Hardheidsclausule

1.

legesheffing tijdelijke
bouwwerken sportscholen en -verenigingen

2.

De hardheidsclausule toe te passen op

16 februari

de leges voor tijdelijke bouwwerken bij
sportscholen en -verenigingen.

2021

De raad informeren over het toepassen
van de hardheidsclausule voor aanleuntenten bij sportscholen conform de nog
in mandaat aan te passen brief.

Toelichting:
Sportscholen en -verenigingen kiezen er soms
voor buiten een aanleuntent te plaatsen om ondanks de coronamaatregelen te kunnen voorzien
in de behoefte van hun leden om te sporten. Het
college geeft opdracht in de periode tussen 1
juli 2020 en 1 juli 2021 voor vergunningen voor
aanleuntenten geen leges in rekening te brengen. Reeds opgelegde en betaalde aanslagen
zullen worden ingetrokken en terugbetaald.
Hiermee wordt invulling gegeven aan een wens
vanuit de raad.
21-084

Jaarverslag Leerplicht/RMC 2019 -2020

1.

Het jaarverslag Leerplicht/RMC 2019 2020 vast te stellen.

2.

Het jaarverslag Leerplicht/RMC 2019 2020 ter informatie aan de raad aan te
bieden.

Toelichting:
Het college heeft de wettelijke taak het jaarverslag Leerplicht-RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) vast te
stellen en de raad te informeren over het afgelopen schooljaar. Het verslag geeft inzicht in de
activiteiten en resultaten van leerplichtambtenaren, consulenten voortijdig schoolverla ten (VSV)
en jongerenparticipatie.
Het schooljaar 2019 -2020 stond vooral in het teken van het coronavirus. Leerplicht en de VSV consulenten kregen te maken met vraagstukken
zoals ‘hoe gaan we om met angst bij ouders’,
‘welk (handhavings)beleid geldt er’ en ‘met
welke ketenpartners werken we samen’. De nadruk lag vooral op het bevorderen van de communicatie tussen scholen en ouders. Met als
doel het recht op onderwijs zo goed mogelijk te
waarborgen, zowel fysiek als digitaal.
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De coronaperiode heeft ook invloed op de cijfers in dit jaarverslag. Tijdens de verplichte
sluiting van de scholen werd er niet gehandhaafd. Er werden ook minder verzuimmeldingen
gedaan. Hierdoor vallen de totale aantallen lager uit dan in het vorige schooljaar
21-086

Raadsvoorstel tot vast-

1.

stelling van de definitieve nota bodembe-

De raad voor te stellen de nota Bodem-

16 februari

beheer gemeente Westland vast te stellen.

2021

heer
Toelichting:
De nota Bodembeheer beschrijft de voorwaarden voor hergebruik van grond al s 'bodem' in de
gemeente. In de nota is gekozen voor gebiedsspecifiek beleid, waarbij de bodem wordt verdeeld in verschillende functieklassen waaraan
een bepaalde kwaliteit verbonden is. Door toepassing van dit beleid zal grondverzet (verplaatsing van grond) door de gemeente en derden
worden vereenvoudigd en wordt de kwaliteit van
de bodem beschermd door toepassing van het
“stand still beginsel”, waarbij de milieukwaliteit
door menselijk handelen niet mag verslechteren.
De ontwerpnota heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen en gedurende die tijd was een ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen
ingediend. Tegen de definitieve nota staat beroep open bij de afdeling bes tuursrechtspraak
van de Raad van State.
21-087

Nadere regels in stand
houden waardevolle

1.

De Nadere regels in stand houden waar- 16 februari
devolle graven vast te stellen.
2021

graven

2.

De lijst met waardevolle graven vast te
stellen.

3.

De raad conform brief te informeren over
het in stand houden van waardevolle
graven.

Toelichting:
Het college heeft op grond van artikel 26 van de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2013 de lijst van waardevolle graven vastgesteld. Het betreft graven van historis che betekenis of graven waarvan de grafbedekking een
opvallende kwaliteit heeft. Het gaat om in totaal
382 graven, die zijn gesitueerd op de gemeentelijke begraafplaatsen.
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Met het vaststellen van de ‘Nadere regels in
stand houden waardevolle graven’ en de lijst
met waardevolle graven wordt voorkomen dat bij
grafruimingen waardevol erfgoed verdwijnt zonder de graven meteen de status van gemeentelijk monument te hoeven geven.
21-090

Ontwerp bestemmingsplan Vogelaer 19 te
Honselersdijk

1.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Voge-

16 februari
2021

2.

laer 19 te Honselersdijk' vast te stellen.
Het ontwerpbestemmingsplan 'Vogelaer
19 te Honselersdijk' conform artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening ter in-

3.

zage te leggen.
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie
van een biologisch substraatbedrijf, met innovatiecentrum, op de locatie Vogelaer 19 te Honselersdijk. Met het m.e.r.(milieueffect rapportage)beoordelingsbesluit wordt geconcludeerd dat er
geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht die zouden moeten leiden tot het
doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapp ort (MER). Het
besluit om geen MER te maken is nodig voor de
besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan.
21-091

Vormvrije m.e.r. beoordeling bestemmingsplan Galgeweg 3 te
Naaldwijk

1.

De vormvrije m.e.r. beoordeling Galgeweg 3 te Naaldwijk vast te stellen.

Toelichting:
Het project omvat de ontwikkeling van een waterberging, een woning en een maatschappelijk
gebouw met een aanduiding ‘feestzaal’. Om dit
mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan
voorbereid, waar deze vormvrije m.e.r.-beoordeling onderdeel van uitmaakt. Met dit besluit
wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten leiden tot het doorlopen van een
m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het besluit om geen
m.e.r. te maken is benodigd voor de besluitvorming over het bestemmingsplan ‘Galgeweg 3 te
Naaldwijk’.
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21-092

Detailhandelsvisie

1.

Westland
2.

De raad voor te stellen de nog in man-

16 februari

daat aan te passen Detailhandelsvisie
Westland 2021-2026 vast te stellen.

2021

De raad voor te stellen het college opdracht te geven uitvoering te geven aan
de Detailhandelsvisie Westland 2021 2026 door uitvoering van de in de visie

3.

opgenomen actiepunten.
De motie inzake herontwikkeling van bedrijfslocaties binnen woonkernen hiermee als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Door onder andere toenemende internetverkopen en de gevolgen van de coronacrisis hebben
de winkelkernen in Nederland het bijzonde r
zwaar. De gemeente Westland vindt levendige
en toekomstbestendige winkelkernen met een
optimaal functionerende detailhandel en een gezonde balans tussen wonen, groen, economie
en voorzieningen van cruciaal belang voor haar
inwoners. De detailhandelsvisie geeft het kader
aan waarbinnen de verschillende kernen zich, in
onderlinge samenhang, toekomstbestendig kunnen ontwikkelen en de levendigheid behouden
kan blijven. De visie is tot stand gekomen met
de medewerking van marktpartijen, ondernemers, MKB-Westland en winkeliersverenigingen.
Speerpunten uit de visie zijn: inzet op een fijnmazige boodschappenstructuur (in vrijwel iedere
kern kan je terecht voor je dagelijkse boodschappen) met één bovenlokaal centrum; concentratie van het winkelaanbod in de centra van
de verschillende kernen; compactere centrumgebieden met gemengd functieprofiel (detailhandel, horeca, dienstverlening, fysio etc.); twee
gebieden voor volumineuze artikelen: de woonboulevard in Naaldwijk en Wateringveldsche
Polder in Wateringen; geen nieuwe ontwikkelingen buiten bestaande winkelgebieden.
De visie beschrijft de consequenties van dit beleid per kern.
21-093

Verordening functiewijziging niet-tuinbouwfuncties in het

1.

De raad voor te stellen de "Verordening

16 februari

functiewijziging niet -tuinbouwfuncties in
het glastuinbouwgebied van Westland

2021

2021 (18-0113697)" vast te stellen.
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glastuinbouwgebied

2.

van Westland 2021

De raad voor te stellen de inkomsten uit
verkoop van gemeentelijk compensatiemeters te storten in de reserve gebieds-

3.

samenwerking PZH op FCL 6310141.
Het "Register van Compensatiemeters
(21-0047935)" d.d. 1 februari 2021 vast
te stellen.

4.

Kennis te nemen van het overzicht van
compensatiemeters en de compensatierapporten.

Toelichting:
Met het vaststellen van de Verordening functiewijziging niet-tuinbouwfuncties in het glastuinbouwgebied Westland 2021 ontstaat een nieuw
instrument om het glastuinbouwgebied van
Westland te kunnen versterken. Het instrument
geeft invulling aan de in 2012 breed aangenomen motie 'Compensatiefonds glastuinbouw'. De
Verordening maakt het mogelijk voor niet -glastuinbouwfuncties om te kunnen intensiveren of
uit te kunnen breiden onder de voorwaarde dat
elders functies verdwijnen en/of de kwaliteit van
het gebied wordt versterkt. Ook wordt het eenvoudiger om ruimtelijke obstakels bij herstructurering van glastuinbouwbedrijven te verplaatsen, door het recht op herplaatsing van dit obstakel op een aanvaardbare locatie. Het mes
snijdt zodoende aan twee kanten: er is ontstaat
perspectief voor de (bestaande) niet -tuinbouwfuncties én de herstructurering van de glastuinbouw wordt hiermee bevorderd.
21-094

Nationaal Groeifonds
en Groeiagenda ZuidHolland

1.

De gemeenteraad te informeren over de

16 februari

stand van zaken rond het nationaal
Groeifonds en de definitieve Groei-

2021

agenda Zuid-Holland
Toelichting:
Een regionale coalitie van Zuid -Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft
het afgelopen jaar gewerkt aan een Groeiagenda voor Zuid-Holland. Deze Groeiagenda
staat vol concrete plannen voor herstel en groei
en sluit naadloos aan bij de nationale Groeistrategie. De gemeenteraad wordt nu geïnfo rmeerd
over de stand van zaken.
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Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

Beantwoording artikel 42 vragen CDA

10, 14 en 16

Westland – vaccinatielocatie (210070843)

februari 2021

•

Beantwoording artikel 42 vragen GBW
Westland – vaccinaties (21-0074955)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
huisvesting arbeidsmigranten op tuin-

•

derspercelen (21 -0064508)
beantwoording artikel 42 -vragen GBW
'Speciale kortingsregeling voor ouderen
die willen verhuizen (21-0070299)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
legesheffing tijdelijke bouwwerken

•

(21-0062915)
beantwoording artikel 42 vragen fractie

•

WV persgesprek (21-0069974)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
150 sociale woningen in De Kreken (21 0070102)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
boom Symfonie Honselersdijk (21 0072520)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
stagnatie zorgwoningen in Westland (21 0070678)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV pinautomaten in Westland (21-0070833)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
vragen huisvesting (21-0073869)
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