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Concept besluitenlijst B&W 2 maart 2021 (210095977) gewijzigd vast te stellen.

9 maart 2021

Bijzondere Bijstand

1.

TONK noodzakelijke
kosten vaststellen be-

De tijdelijke beleidsregels TONK (Tijde-

9 maart 2021

lijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) vast te stellen met terugwerkende

leidsregels
2.

kracht vanaf 1 januari 2021.
De uitvoeringskosten TONK ten laste te
brengen van de reserve Werk & inkomen
en dit bij de eerste actualisatie te ver-

3.

werken.
De raad via een in mandaat op te stellen
brief te informeren.

Toelichting:
Door coronamaatregelen hebben veel huishoudens een plotselinge terugval in hun inkomen.
De vaste kosten voor deze huishoudens lopen
door. Denk hierbij aan de vaste woonlasten , zoals huur en hypotheek. Er is een risico dat inwoners hierdoor schulden opbouwen. TONK is een
tijdelijke tegemoetkoming voor deze vaste lasten. Het is een open-einderegeling. De gemeente krijgt hiervoor van het Rijk een bijdrage
van ongeveer € 700.000.
Inwoners die als gevolg van corona hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen, kunnen
vanaf 10 maart een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming geldt voor
de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. We
gaan daarbij uit van de woonkosten. Dat is voor
veel inwoners de grootste kostenpost en daar
kunnen we de situatie verlichten. We komen
graag in contact met de aanvragers om hen ook
te wijzen op ondersteuning bij heroriëntatie op
de toekomst en andere regelingen.
21-113

Bijzondere bijstand,
eerste wijziging 2021

1.

beleidsregels BB en IIT
2018

De beleidsregels Bijzondere Bijstand en 9 maart 2021
individuele inkomenstoeslag 1e wijziging
2021 vast te stellen, met als belangrijkste wijziging de verruiming van de com-

2.

puterregeling.
De Adviesraad Sociaal Domein Westland
te informeren conform brief.

Toelichting:
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De computerregeling van de bijzondere bijstand
wordt aangepast, waardoor er meer kinderen en
vanaf 1 juli ook volwassenen gebruik van kunnen maken. Er kan een aanvraag worden gedaan bij de gemeente. Na goedkeuring kan de
computer op vertoon van de Westlandpas bij
een computerleverancier worden besteld.
21-114

Leidraad Invordering
gemeentelijke belastin-

1.

gen Westland 2021

De Tweede Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020

9 maart 2021

in te trekken met ingang van de eerste
dag na de bekendmaking van de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2021.
2.

De Leidraad Invordering 2021 in werking
te laten treden met ingang van de eerste
dag na de bekendmaking en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari
2021, met dien verstande dat:
a.

de artikelen 14.4.1a en 19.1.6b terugwerken tot en met 1 oktober 2020;

b.

de artikelen 14.1.1, 14.1.10, 14.1.11,
14.2.4, 14.2.8, 14.4.6, 14.4.7 en
14.4.8 terugwerken tot en met 10
november 2020.

3.

Deze leidraad aan te halen als Leidraad
Invordering gemeentelijke belastingen
Westland 2021.

Toelichting:
Met dit besluit wordt de Leidraad Invordering
gemeentelijke belastingen Westland 2021 in
procedure gebracht. De Leidraad van de gemeente Westland is afgeleid van de Leidraad
van het Rijk. Net als de Rijksleidraad bevat de
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen
uitsluitend beleidsregels. Werkinstructies zijn
niet opgenomen. De Rijksleidraad is op een
aantal punten gewijzigd en de gemeentelijke leidraad moet daarom worden aangepast. Het betreft tekstuele wijzigingen, correcties of verduidelijkingen.
21-116

Afdoening motie Vestia
dd 10 november 2015

1.

De raad conform de in mandaat aan te
passen brief te informeren dat de motie
‘Vestia’ van 10 november 2015 als afgedaan wordt beschouwd, omdat het

2
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Westlandse Vestia-bezit per 31 december 2020 is overgenomen door vier corporaties.
Toelichting:
In 2015 heeft de raad de motie Vestia aangenomen. In deze motie werd het college verzocht
een onderzoek te starten naar de mogelijkheid
tot het verwerven van het woningbezit van woningcorporatie Vestia Westland. Aanleiding h iervoor was de kennelijke noodzaak voor Vestia
haar woningbezit in de gemeente Westland te
verkopen en de vrees dat de verkoop van dit bezit negatief effect zou hebben op de omvang
van de sociale huurwoningvoorraad in Westland.
Na een uitgebreid traject, waarin Westland is
opgetrokken met andere gemeenten met Vestia bezit, zijn de Vestia -woningen in Westland per
31 december 2020 overgenomen door de woningcorporaties Arcade, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Midden -Delfland en Wonen
Wateringen (overdracht van het beheer per 1
april 2021). Hiermee is gehandeld in lijn met de
motie, die nu als afgedaan wordt beschouwd.
21-118

Gemeenschappelijke
Regeling Archeologie
Delft-Westland

1.

In te stemmen met de vaststelling en on- 9 maart 2021
dertekening van de Gemeenschappelijke
Regeling archeologie Delft-Westland.

Toelichting:
De gemeente Delft ondersteunt de gemeente
Westland al sinds 2012 in de uitvoering van archeologische diensten en monumentenzorg. De
ondersteuning door de archeoloog van Delft bestaat uit het verstrekken van publieksinfo rmatie
en de uitvoering van wettelijke taken, zoals de
beoordeling van archeologische rapporten bij
aanvragen van een omgevingsvergunning, advisering bij ontwikkeling van bestemmingsplannen
en feitelijk toezicht op werkzaamheden waarbij
archeologische waarden aan de orde zijn. Om
de goede samenwerking en de opgebouwde kennis en kwaliteit te borgen en zicht te houden op
de kosten, hebben de raden van de gemeente
Westland en de gemeente Delft toestemming
verleend voor de oprichting van de lichte Gemeenschappelijke regeling Archeologie Delft -
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Westland. Het college geeft met dit besluit uitvoering aan dit raadsbesluit.
21-119

Gewijzigd vaststellen
paraplubestemmingsplan horeca/hotel

De gemeenteraad voor te stellen om:
1.

Westland

9 maart 2021

De tegen het ontwerp paraplubestemmingsplan 'horeca/hotel Westland" ingediende zienswijze te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording

2.

zienswijzen en overleg.
De ten opzichte van het ontwerp paraplubestemmingsplan voorges telde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het
concept raadsbesluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzi-

3.
4.

gingen over te nemen.
Geen exploitatieplan vast te stellen;
Het paraplubestemmingsplan 'horeca/hotel' Westland met identificatienumme r
NL.IMRO.1783.OHORECAobp-VA01 gewijzigd vast te stellen.

5.

Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 2 december 2019.

Toelichting:
Het paraplubestemmingsplan Horeca/hotel
Westland geeft nieuwe definities voor het verstrekken van nachtverblijf binnen de horecabestemmingen in Westland. Daarnaast wordt in
een afwijkingsbevoegdheid voorzien in de mogelijkheid om bij woningen een bed & breakfast te
realiseren. Wijziging van de bestemmingsplanbegrippen "horeca" en "hotel" maakt duidelijker
dat het verstrekken van nachtverblijf binnen de
bestemming "horeca" alleen als hotel mag en
kortstondig moet zijn.
21-120

Voorontwerpbestemmingsplan Prinsenlaan
2-4 (De Hoeksteen) te
Maasdijk

1.

2.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Prinsen- 9 maart 2021
laan 2-4 (De Hoeksteen) te Maasdijk'
vast te stellen.
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Prinsenlaan 2-4 (De Hoeksteen) te Maasdijk'
vrij te geven voor inspraak .

3.

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Prinsenlaan 2-4 (De Hoeksteen) te Maasdijk'
aan te bieden voor wettelijk vooroverleg .
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4.

De raad te informeren conform de in
mandaat aan te passen brief.

Toelichting:
Het voorontwerp bestemmingsplan Prinsenlaan
2-4 (De Hoeksteen) te Maasdijk biedt de mogelijkheid om 22 nieuwbouwwoningen te bouwen.
Met het m.e.r.(milieu-effectrapportage)-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 milieueffectrapport (MER). Het besluit
om geen MER te maken is nodig voor de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen LPF
9 maart 2021
overlast bewoner Sand -Ambachtstraat in
's-Gravenzande (21 -0095708)
beantwoording artikel 42 vragen WV kostenberekening Westland Infra (21 0093186)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV verhoging lasten inwoners/ondernemers.
(21-0092329)
beantwoording artikel 42 vragen LPF
huisvesting arbeidsmigranten (voormalig)
gereformeerde kerk Maasdijk (21 -

•

0036517)
beantwoording artikel 42 vragen CDA
Tweede Kamermotie om 30 km regime in
de bebouwde kom de standaard te ma-

•

ken. (21-0097276)
beantwoording artikel 42 vragen WV verkeerssituatie Vredebestlaan Poeldijk (21 0096045)
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