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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 16 februari 2021
(21-0079357) gewijzigd vast te stellen.

2 maart 2021

Schadevergoeding

1.

Noord Lierweg 40a te
De Lier
2.

Geen schadevergoeding toe te kennen

16 februari

aan de eigenaar van de Noord-Lierweg
40a te De Lier.

2021

De gemeenteraad conform brief te informeren over de wijziging van de bestemming van het perceel Noord-Lierweg 40a
te De Lier in de bestemming ‘Wonen’.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State en betreft het wijzigingsplan Noord -Lierweg 40a. Het voorziet in de vereis te schadebepaling zoals genoemd in de uitspraak. Op basis
van vaste jurisprudentie is gebleken dat er in dit
geval geen sprake is van geleden schade.
Aan de raad zal worden voorgesteld de woning
een woonbestemming te geven, omdat er eerder
toezeggingen zijn gedaan dat deze zou worden
toegekend. Bij de verkoop van het glastuinbouwbedrijf heeft de eigenaar hier ook naar gehandeld.
21-085

Addenda jeugdhulp

1.

H10 2020/2021

Te besluiten geen gebruik te maken van
artikel 5.2 van het addendum 'Financiering ongedekte kosten coronacrisis'

2.

Te besluiten om het addendum op het
'administratieprotocol inzake afwijkende
zorg door corona' en het addendum
'meerkosten corona jeugdhulp H10' te
verlengen tot en met 31 december 2021.
Dit onder de voorwaarde dat de einddatum wordt bijgesteld op het moment dat
de corona richtlijnen van het RIVM wor-

3.

den ingetrokken.
Te besluiten het 'Addendum bij Raamovereenkomst landelijke inkoopafspraken
zoals dit op 21 januari 2021 is gepubli-

4.

ceerd door de VNG vast te stellen .
Te besluiten de directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te mandateren om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de diverse
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zorgaanbieders inzake de addenda die te
maken hebben met de coronacrisis en dit
conform brief te communiceren.
Beslispunt burgemeester:
1.

Te besluiten op grond van artikel 171
Gemeentewet de directeur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te
machtigen om de vaststellingsovereenkomst met de diverse zorgaanbieders namens de gemeente te ondertekenen.

Toelichting
Op grond van landelijke afspraken tussen het
Rijk en de VNG stelt het college een aantal addenda vast waarmee de aanvullende afspraken
met aanbieders van jeugdhulp als gevolg van de
corona pandemie in lijn worden gebracht met de
landelijke uitgangspunten. De addenda zijn toevoegingen/aanvullingen op de bestaande overeenkomsten.
21-089

Schrijven college d.d.
4 maart 2021 inzake

1.

tweewekelijks overzicht steunmaatregelen

De raad conform brief te informeren over 2 maart 2021
de stand van zaken aangaande ingekomen verzoeken om steun voortvloeiend
uit de coronacrisis.

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 als peildatum 17
februari 2021.
21-095

Raadsinformatiebrief
tussenstand regionale

1.

Transitieprogramma
OV en corona MRDH

Kennis te nemen van de brief van de
MRDH over de stand van zaken van de
gevolgen van de coronacrisis voor het
openbaar vervoer.

2.

De gemeenteraad te informeren over de
tussenstand regionaal Transitieprogramma OV en corona MRDH conform de
nog in mandaat aan te passen brief.

Toelichting
Door de coronamaatregelen is het gebruik van
het openbaar vervoer met gemiddeld ca. 65 %

2

2 maart 2021

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 4 maart 2021
Week: 9

Volgnr

Nr. 21-0090643

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

gedaald. Dit zorgt voor tekorten bij vervoersbedrijven, waaronder EBS, die momenteel nog grotendeels door het Rijk worden vergoed. Om de
gevolgen voor het OV tot 2030 op te kunnen
vangen, stelt de MRDH samen met stakeholders
een Transitieprogramma ‘corona en OV’ op. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het flexibeler inzetten van budgetten die bedoeld waren
voor de op korte termijn te verwachten toename
van het aantal reizigers. De inzet van Westland
is vooral gericht op het zo goed mogelijk in
stand houden van het OV in Westland en de regio, met nadruk op de maatschappelijke taak
van het Rijk. Alleen indien er geen andere mogelijkheden meer zijn, worden tijdelijke maatregelen met reizigersimpact ingevoerd. Zo gauw
dit op grond van het herstel van het OV-gebruik
mogelijk is, worden deze weer teruggedraaid.
Op 24 maart stelt de bestuurscommissie van de
MRDH het Transitieprogramma vast. Tot die tijd
wordt aan gemeenten om input gevraagd.
21-096

Compensatie contractbeheerder leerlingen-

1.

vervoer

Te besluiten over te gaan tot compensa- 2 maart 2021
tie van de meerkosten contractbeheer
leerlingenvervoer, onder de in de brief
gestelde voorwaarden.

2.

De contractbeheerder te informeren over
de afhandeling van de aanvraag conform
brief.

Toelichting
Met dit besluit zorgt de gemeente voor continuïteit in het contractmanagement leerlingenvervoer. Het besluit vloeit voort uit het eerder
genomen collegebesluit (16 februari 2021) om
coulance te verlenen voor de vervoerders naar
aanleiding van de coronamaatregelen. Als gevolg van deze maatregelen heeft de contractbeheerder buiten het reguliere contract werkzaamheden moeten verrichten om het vervoer in
goede banen te leiden. Voor de periode november 2020 tot en met januari 2021 komt het voor
Westland neer op een bedrag van € 9.388, -. Dit
past in de reguliere begroting van de gemeente,
omdat de post leerlingenvervoer niet volledig
wordt benut als gevolg van het uitvallen van ritten.
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21-097

Tweede Kamer verkie-

1.

Twee mobiele bijzondere stembureaus in 2 maart 2021

2.

te stellen.
Acht briefstembureaus in te stellen

zingen 17 maart 2021
3.

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

•

•

De eerste vooropening van briefstemmen
in de raadszaal aan de Verdilaan op
dinsdag 16 maart vanaf 9.00 uur.
Tellen van de bij de eerste vooropening
uitgebrachte briefstemmen op woensdag
17 maart in sporthal de Pijl vanaf 12.30

•

uur.
De tweede vooropening van de briefstemmen op woensdag 17 maart in sporthal de Pijl vanaf 9.00 uur met aansluitend de telling van de uitgebrachte briefstemmen.

•

De derde vooropening van de briefstemmen op woensdag 17 maart in sporthal
de Pijl vanaf 21.00 uur met aansluitend
de telling van de uitgebrachte briefstem-

•

men.
Tellen van de op 15 en 16 maart (Early Voting) uitgebrachte stemmen in sporthal
de Pijl op woensdag 17 maart vanaf 8.30

•

uur.
Tellen van de bij de mobiele bijzondere
stembureaus uitgebrachte stemmen in
sporthal de Pijl op woensdag 17 maart

•

vanaf 21.00 uur.
Bekendmaking, aan de aanwezige kiezers, van de uitslag van de op 17 maart
in sporthal de Pijl, gedurende de dag,
uitgevoerde tellingen van 22 stembureaus (Early Voting) 8 briefstembureaus
en 2 mobiele bijzondere stembureaus
vanaf 21.00 uur in sporthal de Pijl.

•

Bekendmaking, aan de in de stembureaus 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.
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Toelichting
Door het instellen van mobiele bijzondere stembureaus wordt het voor de bewoners van vier
verpleeghuizen mogelijk om in hun eigen tehuis
in persoon hun stem uit te brengen.
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen hun stem
uitbrengen door het aan hen toegestuurde stembiljet in een gesloten envelop te doen en deze
envelop samen met de aan hen toegestuurde
stempluspas in een retourenvelop aan de gemeente toe te zenden of deze in het gemeentehuis af te geven. De verwerking van deze briefstemmen bestaat uit de vooropening van de enveloppen en de feitelijke telling van de stemmen. Bij de vooropening wordt gecontroleerd of
wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen om
deel te nemen aan de verkiezing. De ontvangen
stempluspas wordt, na te zijn gecontroleerd op
echtheid, gescheiden van het stem biljet. Dit
stembiljet bevindt zich in een gesloten envelop
en wordt in een stembus gedeponeerd. De enveloppen met de briefstemmen worden op 17
maart in sporthal de Pijl geteld. De eerste vooropening van de briefstemmen vindt plaats op 16
maart in het gemeentehuis aan de Verdilaan. De
tweede en derde vooropening vinden plaats op
17 maart in sporthal De Pijl in Naaldwijk. Het
tellen van deze stemmen én de stemmen die op
15 en 16 maart in de stembureaus zijn uitgebracht (de ‘early votes’), gebeurt op 17 maart ,
eveneens in De Pijl.
21-099

Reglement Lokaal

1.

Reglement Lokaal overleg vast te stellen 2 maart 2021

overleg
Toelichting
Door de komst van de WNRA (Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren) is de overlegvorm
Georganiseerd overleg gewijzigd in een zogenoemd Lokaal overleg. De gemeente moet in dit
verband formeel een gewijzigd reglement vaststellen Met dit besluit is daaraan invulling gegeven. Het nieuwe reglement is in overleg met de
vakbonden tot stand gekomen.
21-100

Wijziging statuten
Stichting Openbaar
Onderwijs Westland

1.

In te stemmen met de voorgestelde wijzi- 2 maart 2021
gingen van de statuten van Stichting
Openbaar Onderwijs Westland
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Toelichting
De voormalige Westlandse gemeenten hebben
de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in 2004 overgedragen aan de Stichting
Openbaar Onderwijs Westland. De stichting
heeft scholen in Westland en Midden -Delfland.
Dit is dan ook de reden dat het schoolbestuur
de naam wil veranderen in Stichting West Openbaar Onderwijs. Met de naamswijziging wor dt
recht gedaan aan het feit dat de stichting ook
scholen in Midden-Delfland heeft. Omdat de
naamswijziging in de statuten van de stichting
verwerkt moet worden, heeft het schoolbestuur
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de statuten te actualiseren en in lijn te brengen met
gewijzigde wetgeving. De gemeente moet instemmen met de statutenwijziging.
21-101

Collegeverklaring en
verantwoording

1.

ENSIA 2020
2.

De 'Rapportage Informatieveiligheid ENSIA 2020 Gemeente Westland' vast te
stellen.
De 'Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Gemeente Westland' vast te stellen, te ondertekenen en
aan te bieden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius en BKWI voor

3.

de verticale verantwoording.
De rapportage van de zelfevaluatie Suwinet en DigiD behorend bij de Collegeverklaring vast te stellen ('bijlage 1 DigiD'

4.

en 'bijlage 2 Gebruik van Suwinet').
Het 'Plan van aanpak BIO 2021' en de
'ENSIA Rapportage zelfevaluatie informatiebeveiliging 2020 gemeente West-

5.

land' vast te stellen.
De verantwoordingsrapportages BAG,

6.

BGT en BRO 2020 vast te stellen.
Het 'Verbeterplan ENSIA 2020 gemeente

7.

Westland' vast te stellen.
Verantwoording aan de raad af te leggen
via de paragraaf Bedrijfsvoering in het
jaarverslag 2020.

Toelichting
Dit besluit vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het college over informatieveiligheid
via de landelijke ENSIA -systematiek (Eenduidige Normering Single Information Audit). Dit
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betekent dat het college via dezelfde systematiek in één keer interne verantwoordin g aflegt
aan de raad en externe verantwoording aflegt
aan diverse externe toezichthouders. De gemeente Westland scoort voor alle onderwerpen
over het algemeen een voldoende. Een aantal
aanbevelingen die uit de zelfevaluaties zijn
voortgekomen, is opgenomen in het Verbeterplan ENSIA 2020. Met het vaststellen van deze
stukken wordt voldaan aan de wettelijke verplichting op het gebied van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Inkomen (Suwinet). Tevens
dienen de rapportages van de resultaten van de
onderzoeken vóór 30 april 2021 aan de diverse
externe toezichthouders te worden verst rekt.
21-102

Verlenging huur- en
subsidie-uitvoerings-

1.

overeenkomst Stichting
Waterman Natuurlijk

De huur- en subsidie-uitvoeringsovereenkomst met Stichting Waterman Na-

2 maart 2021

tuurlijk te verlengen tot en met 31 december 2021.
Besluit burgemeester :
1.

Op grond van artikel 171 l id 2 van de
Gemeentewet Wethouder P. Varekamp
aan te wijzen om de huur- en subsidieuitvoeringsovereenkomst namens de gemeente Westland te ondertekenen.

Toelichting
De huidige huur- en subsidie-uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Waterman Natuurlijk! lopen af per 31 december
2020. Om het zwembad in 2021 te kunnen openen voor publiek dienen de huidige overeenkomsten verlengd te worden tot en met 31 december
2021.
21-103

Ondertekening adden-

1.

dum bij het convenant
RNI

De minister van BZK conform brief te
verzoeken om spoedige opname van het
verblijfsadres in de RNI .

Besluit burgemeester:
1.

Wethouder Varekamp te machtigen het
addendum namens de gemeente te
ondertekenen
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Toelichting
Tot 2014 stonden niet-ingezetenen die werkten
in Nederland geregistreerd bij de Belastingdienst die ook het sofinummer verstrekte. Sinds
januari 2014 zijn niet -ingezetenen opgenomen
in de Basisregistratie Personen (BRP) in het
deel Registratie Niet -Ingezetenen (RNI). De verstrekking van het BSN en alle ermee verbonden
werkzaamheden van de 19 landelijke RNI -loketten vallen onder verantwoordelijkheid van de
minister van BZK. Westland is sinds 1 januari
2015 een RNI-loket en heeft met het ministerie
van BZK een dienstverleningsconvenant ondertekend, waarin de werkzaamheden en vergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt zijn
vastgelegd.
Naar aanleiding van de conferentie “Basisregistraties tegen Ondermijning” (maart 2020) en de
aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft het ministerie van
BZK besloten de registratie van de niet -ingezetenen te verrijken met de contactgegevens, dat
wil zeggen emailadres en telefoonnummer. Dit
wordt geregeld door middel van het addendum
(aanvulling) bij het dienstverleningsconvenant.
Door meer gegevens toe te voegen, kunnen misstanden sneller opgespoord en aangepakt worden.
21-104

Leefomgevingsfonds
(LOF)

1.

De raad voor te stellen het restantbedrag 2 maart 2021
in het Leefomgevingsfonds te bestemmen voor de projecten Uitwerking Groenplan dorpscentra en Tiny Forests en
daarmee de moties ‘buitensportfaciliteiten jongeren’ en ‘vergroenen dorpscentra’ als afgedaan te beschouwen.

Toelichting
Het Leefomgevingsfonds (LOF) is in 2017 gestart en bestaat uit projecten die bijdragen aan
het verbeteren van de leefomgeving in Westland. Het LOF heeft tot doel een extra en blijvende impuls te geven aan de kwaliteit van de
leefomgeving in Westland. Een groot deel van
de projecten is inmiddels uitgevoerd. Een aantal
projecten kan niet worden uitgevoerd. Het
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college stelt de raad voor het nog resterende
bedrag uit het fonds te bestemmen voor de uitwerking van de groenplannen voor de dorpsc entra en de aanleg van een drietal zogenaamde
tiny forests.
21-105

Gemeentelijke nota
VTH

1.

2.

De nota VTH beleid gemeentelijke taken
Omgevingsdienst Haaglanden vast te

2 maart 2021

stellen.
De nota VTH beleid gemeentelijke taken
Omgevingsdienst Haaglanden bekend te
maken en de raad hierover te informeren

3.

conform brief.
De ODH te informeren omtrent het besluit tot vaststelling en bekendmaking
van de gemeentelijke nota VTH.

Toelichting
De gemeenten die deelnemen aan de Omgevingsdienst Haaglanden hebben gezamenlijk uitvoeringsbeleid vastgesteld ten aanzien van de
WABO-taken die betrekking hebben op milieu.
Dit beleid omvat strategieën die door de Omgevingsdienst Haaglanden gehanteerd gaan worden voor diverse categorieën bedrijven. Het betreft een reguleringsstrategie (hoe om te gaan
met (het actualiseren van) vergunningen), een
preventiestrategie (voorkomen van overt redingen door bijvoorbeeld voorlichting), een toezichtstrategie (controle en hand having), een
sanctiestrategie (hoe om te gaan met sancties
zoals dwangsommen) en een gedoogstrategie
(niet handhaven in bepaalde situaties).
21-106

Ontwerpbestemmingsplan "Omgevingsplan

1.

Dorpscentrum Poeldijk"

Het Ontwerpbestemmingsplan "Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk" ter inzage te leggen ten behoeve van het indienen van zienswijze als bedoeld 3.8

2.

Wet ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad hierover te informeren
conform brief.

Toelichting
Dit besluit betreft het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan “Omgevingsplan Dorpscentrum
Poeldijk”. Het bestemmingsplan voorziet niet in
geheel nieuwe ontwikkelingen qua bebouwing of
gebruik. Het bestemmingsplan kenmerkt zich
wel door nieuwe regelingen op onderdelen . Zo

9

2 maart 2021

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 4 maart 2021
Week: 9

Volgnr

Nr. 21-0090643

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

zijn in het bestemmingsplan bepalingen opgenomen afkomstig uit de Algemene Plaatselijke verordening van Westland en maakt het plan de
plaatsing van bijvoorbeeld warmtepompen bij
woningen eenvoudiger. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt als ontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan
door een ieder tegen het ontwerpbestemmingplan een zienswijze worden ingediend.
21-108

Subsidieregeling Investeringsimpuls MKB

1.

Westland 2021

De in mandaat nog aan te passen subsidieregeling Investeringsimpuls MKB

2 maart 2021

Westland 2021 vast te stellen.
Toelichting:
Om concreet invulling te geven aan de ambitie
om samen met de BIZ’en, winkeliersverenigingen en MKB Westland de levendigheid, aantrekkelijkheid en veiligheid in de winkelgebieden
verder te verbeteren, stelt het c ollege de Subsidieregeling Investeringsimpuls MKB Westland
2021 vast. Deze subsidieregeling komt in de
plaats van het MKB Investeringsfonds, dat dateert uit de periode 2016 -2019. De subsidie kan
worden verleend voor onderzoek of projecten
gericht op versterking van de winkelcentra, versterking van het ondernemerschap (bijvoorbeeld
door middel van trainingen) of tegemoetkoming
in de huurkosten van startende ondernemers die
zich vestigen in de hoofd/kernwinkelgebieden en
reeds gevestigde ondernemers die hun o nderneming verplaatsen naar de hoofd/kernwinkelgebieden.
In totaal is voor 2021 een subsidiebedrag beschikbaar van € 225.000.

21-109

Subsidie online winkelstraat Westland

1.

Een subsidie van € 152.560,- te verlenen 2 maart 2021
aan MKB Westland ten behoeve van de
online winkelstraat Westland.

Toelichting:
De online winkelstraat Westland betreft een
platform, waar Westlandse ondernemers (zoals
winkeliers en horecaondernemers) hun winkel
kunnen presenteren en indien gewenst online
producten kunnen verkopen om deze vervolgens
bij de consumenten te laten thuisbezorgen.
Door middel van de online winkelstraat Westland zijn aangesloten ondernemers met hun
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ondernemingen zichtbaar voor consumenten en
kunnen door middel van de online productenverkoop consumentenbestedingen binnen Westland
blijven in plaats van dat deze afvloeien buiten
Westland door middel van andere online aanbieders.
De totale kosten voor het opzetten van de online winkelstraat Westland bedragen € 255.060 .
Er is subsidie aangevraagd voor een bedrag van
€ 152.560. Het resterende deel van de kosten
voor het opzetten van de online winkelstraat
Westland wordt betaald door de BIZ-en/MKB
Westland. Door middel van de subsidieverlening
geeft het college invulling aan de ambitie om
zorg te dragen voor aantrekkelijke dorpscentra
in Westland.
21-110

Afronding MKB Investeringsfonds jaargang

1.

2016-2019
2.

De gemeenteraad te informeren over de
afronding MKB Investeringsfonds con-

2 maart 2021

form brief.
De resterende € 14.834 te betrekken bij
het jaarrekeningresultaat.

Toelichting
In de collegeperiode 2014-2018 heeft de gemeente Westland in samenwerking met MKB
Westland het MKB Investeringsfonds opgericht.
Dit fonds is in 2016 actief van start gegaan met
een subsidieplafond van € 1.000.000. Aangez ien
in het jaar 2019 het subsidieplafond nagenoeg
bereikt was, is besloten geen verdere aanvragen in behandeling te nemen en het MKB Investeringsfonds af te ronden.
Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen LPF
containers sportpark de Hoge Bomen
(21-0063014)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
presentatie Visie Monster (21 -0071854)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
strooibeleid (21 -0080274)

•

beantwoording aanvullende artikel 42
vragen WV strooibeleid (21-0080297)

•

beantwoording artikel 42 WV overgang
jeugdhulp naar volwassenenhulp/positie
kleine zorgaanbieders (21-0040992)
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•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
Burgerdijkseweg (Perdik) te De Lier (21 0061462)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
Westland 'schadeberekening plan Watergat'. (21-0077198)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
Westland inzake 'Woningbouw Westmade
Noord. (21-0077199)

•

beantwoording artikel 42 vragen D66 De
Jeugd heeft de Toekomst (21-0078061)

•

beantwoording artikel 42 vragen OZB
voor ondernemers (21-0080756)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
verwarring over aantal sociale huurwoningen dat gerealiseerd gaat worden (210077429)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV pilot
sociale woningen (21 -0080125)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW informatie toekomstplannen De Waterman
(21-0085654)
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