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Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 11 maart 2021

16 maart 2021

besluitenlijst

(21-0103713) ongewijzigd vast te stellen.

Toetreding G40

1.

2.

In te stemmen met de wens om op termijn als gemeente toe te treden tot het

9 maart 2021

stedennetwerk G40.
De brief te verzenden naar het dagelijks
bestuur van de G40.

Toelichting:
De G40 is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de
(groot)stedelijke vraagstukken. Het belangrijkste doel van de G40 is het behartigen van de
gezamenlijke belangen richting kabinet, parlement en ministeries. Door lid te worden van de
G40 verbreedt Westland haar bestuurlijk en
ambtelijk netwerk, kunnen de voor Westland relevante thema’s eenvoudiger geagendeerd worden richting Den Haag en wordt acti ef gewerkt
aan de positionering van Westland in den brede.
21-121

Schrijven college d.d.
18 maart 2021 inzake

1.

tweewekelijks overzicht steunmaatregelen

De raad conform brief te informeren over 16 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 3 maart
2021.
21-123

Beantwoording brief
ASDW regionale (amb-

1.

De brief van de ASDW te beantwoorden
conform brief.

telijke) samenwerking
Toelichting:
De ASDW adviseert om daar waar de gemeente
Westland binnen het sociaal domein samenwerkt
met gemeenten in de regio ook gezamenlijke bijeenkomsten en adviesaanvragen voor de adviesraden sociaal domein van de betrokken gemeenten te organiseren. Voor de samenwerking
op het gebied van jeugd en WMO gebeurt dit al.
Het college is bereid dit ook te doen voor wat
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betreft de samenwerking in de arbeidsmarktregio op het gebied van arbeidsparticipatie.
21-124

Rapportage inkoop
2020

1.

Te besluiten de rapportage inkoop aan
de raad te zenden.

16 maart 2021

Toelichting:
Het college rapporteert aan de raad over het realiseren van de doelstellingen uit het inkoopbeleid in 2020 en over de aantallen en waarde van
de inkooptrajecten.
Waar mogelijk zijn opdrachten gegund aan lokale ondernemers. Het betreft opdrachten met
een totale waarde van ruim € 9 miljoen.
Er is in deze periode voor € 8 miljoen aan extra
SROI bij inkooptrajecten afgesproken (inzet van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) ,
waardoor het totaal is gegroeid tot ruim € 14
miljoen.
Er zijn geen verzoeken om af te wijken van het
inkoopbeleid voorgelegd aan het college.
De ingezette koers wordt voortgezet tot de volgende evaluatie van het inkoopbeleid in 2021.
21-127

Voorontwerp bestem-

1.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Wester- 16 maart 2021

2.

honk' vast te stellen.
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Wes-

3.

terhonk' vrij te geven voor inspraak;
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Wes-

mingsplan Westerhonk

terhonk' aan te bieden voor wettelijk
vooroverleg;
4.

Raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het voorontwerp bestemmingsplan Westerhonk in procedure gebracht.
Dit bestemmingsplan maakt herinrichting van
het terrein van ’s-Heerenloo mogelijk, zoals men
dat beoogd heeft in de door ’s -Heerenloo opgestelde gebiedsvisie. De beoogde ontwikkelingen
betreffen de vervanging van een aantal oude
woongebouwen door nieuwe toekomstbestendige
woongebouwen. Tevens wordt een centraal plein
gerealiseerd waar ook het schoolgebouw onderdak zal vinden.
Voor het resterende deel van Westerhonk wordt
een actueel en digitaal ontsloten bestemmingsplan gemaakt.
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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 beslu itvorming over het ontwerpbestemmingsplan.
21-128

Afwijzen verzoek tot
opname Aloysiusschool

1.

Monster in register gemeentelijke monumenten

Het verzoek om de Aloysiusschool in
Monster op te nemen in het register van

16 maart 2021

gemeentelijke monumenten af te wijzen
Toelichting:
De voormalige Aloysiusschool, gelegen tussen
de Rembrandtstraat en de Burgemeester Kampschoërstraat in Monster, wordt herontwikkeld
naar een woonlocatie voor kwetsbare doelgroepen (jongeren met een geestelijke en/of l ichamelijke beperking of een zorgondersteuning) en
senioren. Deze ontwikkeling vindt plaats op basis van het eerder genomen collegebesluit van 8
september 2020, waarbij is gekozen voor een
variant waarbij de bestaande gebouwen gesloopt zullen worden. Door drie verschillende
partijen is het verzoek gedaan tot aanwijzing
van de Aloysiusschool in Monster als gemeentelijk monument. Het college is hiertoe niet bereid, omdat er met het oog op het maatschappelijk belang grote noodzaak is om zorgwoningen
voor kwetsbare doelgroepen en seniorenwoningen te realiseren en het beoogde woonprogramma niet past in de huidige gebouwen.
Overigens is het gebouw in 2009 afgevoerd van
de lijst met gemeentelijke monumenten in verband met toekomstige ontwikkelingen. Tegen dit
besluit is destijds geen bezwaar gemaakt. Er
zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden die
zouden moeten leiden tot een herziening van
het eerdere besluit.

21-129

Raadsinformatiebrief,
betreffende vaststel-

1.

De gemeenteraad te informeren conform
de in mandaat aan te passen brief over

ling subsidieregeling
Investeringsimpuls

de vaststelling van de subsidieregeling
Investeringsimpuls MKB Westland 2021

MKB Westland 2021 en
subsidie online winkel-

en de toekenning van de subsidie voor
de online winkelstraat Westland.

straat Westland
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Toelichting:
Het college heeft in het WestlandProgramma
2018-2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019
haar ambitie uitgesproken om samen met de
BIZ-en, winkeliersverenigingen en MKB Westland de levendigheid, aantrekkelijkheid en veiligheid in de winkelgebieden verder te verbeteren, waarbij dorpscentra in Westland levendig
blijven.
Om concreet invulling te kunnen geven aan
deze ambitie stelt het college de subsidieregeling Investeringsimpuls MKB Westland 2021 v ast
met een subsidieplafond voor het jaar 2021 van
€ 225.000,-. Tevens kent het college een subsidie van € 152.560,- toe aan MKB Westland als
penvoerder namens zes BIZ-en ten behoeve van
de online winkelstraat Westland.
21-130

Financiële dekking
S u b s i d i e r e g e l i n g I n v e s t e r i n g s i mp u l s MK B W e s t - 1 6 m a a r t 2 0 2 1
subsidieregeling Inves- land 2021.
teringsimpuls MKB
Westland 2021 en subsidie online winkelstraat Westland

1.

2.

Het restantbudget van het MKB-fonds
van het jaar 2020 over te hevelen naar
het jaar 2021.
Vanuit het MKB-fonds € 112.440 beschikbaar te stellen ten behoeve van de
subsidieregeling Investeringsimpuls MKB

3.

Westland 2021.
Vanuit de coronareserve € 112.560 beschikbaar te stellen ten behoeve van de
subsidieregeling Investeringsfonds MKB

4.

Westland 2021.
Expliciet af te wijken van de Financiële
Leidraad voor de bestemmingsreserve
steunfonds corona.

Subsidie online winkelstraat Westland.
1.

Vanuit de subsidieregeling Investeringsimpuls MKB Westland 2021 € 152.560
beschikbaar te stellen ten behoeve van
de online winkelstraat Westland

Toelichting:
Op 2 maart jongstleden heeft het college de
subsidieregeling Investeringsimpuls MKB Westland 2021 vastgesteld en subsidie toegekend
voor de online winkelstraat Westland. Door middel van dit besluit wordt de f inanciering gedekt
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van zowel de subsidieregeling als de toegekende subsidie.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
16 maart 2021
meldingen personen met verward gedrag

•

(21-0068023)
beantwoording artikel 42 vragen D66

•

kostenplafond jeugdzorg (21-0105108)
beantwoording artikel 42 -vragen CU-SGP
herontwikkeling locatie Naaldhorst
(21-0070609)

•

beantwoording artikel 42 vragen CU -SGP
lijkbezorgingsrechten (21-0064803)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
snelheid doorgaand verkeer Grote
Woerdlaan (21-0064560)
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