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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 30 maart 2021
(21-0128067) ongewijzigd vast te stellen.

6 april 2021

Signaalpunt Westland

1.

In te stemmen met een pilot Signaalpunt

6 april 2021

2.

Westland voor 1 jaar.
In te stemmen met het versturen van de brief
aan de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Toelichting:
Als gevolg van de coronacrisis is veel zorg en
ondersteuning komen te vervallen. Vrijwilligerswerk en activiteiten zijn tijdelijk gestopt en sociale contacten vallen weg. Veel inwoners voelen
zich daardoor eenzamer. Soms heeft dat tot gevolg dat de gezondheid er onder komt te lijden.
Niet elke inwoner zoekt dan hulp. Voor inwoners
die zich zorgen maken om anderen starten we
het Signaalpunt Westland. Met de ontvangen
signalen stappen we op inwoners af en bieden
we hulp op maat.
21-149

Livestreamverbinding

1.

in de vijf gemeentelijke
aula's
2.
3.

Een livestreamverbinding aan te brengen in
alle vijf gemeentelijke aula's.
Voor de dienstverlening een tarief van € 150
per uitvaart in rekening te brengen.
De uitgave van circa € 55.000 te dekken uit
het reservefonds corona en af te wijken van
de Financiële leidraad Coronacrisis.

4.

Een raadsvoorstel voor een hierop aangepaste tarieventabel voor de lijkbezorgingsrechten te maken.

Toelichting:
Door de huidige coronamaatregelen mogen uitvaartdiensten door maximaal 50 personen worden bijgewoond. Bovendien moeten aanwezigen
altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een
vaste zitplaats hebben. Dit maakt dat het voor
sommige uitvaartdiensten in de gemeentelijke
aula’s onmogelijk is alle bezoekers fysiek toe te
laten. Naar aanleiding hiervan is de politieke
wens geuit om het voor nabestaanden, familie
en vrienden mogelijk te maken een uitvaar tdienst virtueel te volgen via een livestreamverbinding vanuit de aula. Hiervoor installeert de
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gemeente binnenkort de noodzakelijke apparatuur in de aula’s.
21-150

Beantwoording Wob-

1.

verzoek namens Westbrick-International B.V.

Aan het verzoek tot openbaarmaking van

6 april 2021

verschillende documenten die betrekking
hebben op de bijlagen behorende bij het
raadsvoorstel tot weigeren omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen
voor hotel Honderdland Noord nabij 10 (HL
fase 2 kavel 50 c/g) te Maasdijk, tegemoet
2.

te komen;
Het Wob-verzoek te beantwoorden conform
brief en de onder 1 genoemde documentatie
te verstrekken.

Toelichting:
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de
wettelijke verplichting om te beslissen op een
verzoek op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Met het besluit wordt één document dat betrekking heeft op deze bestuurlijke
aangelegenheid verstrekt. Het document is opgenomen in een inventarislijst die als bijlage bij
het besluit is gevoegd. De overige documenten
zijn door de verzoeker zelf ingediend.
21-134

Voortgang uitvoeringprogramma SBK 2020

1.

De raad te informeren over de voortgangsrapportage Sociaal Beleidskader 2020 con-

6 april 2021

form brief.
Toelichting:
Met de voortgangrapportage Sociaal Beleidskader 2019 wordt de raad van de gemeente Westland geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkelingen binnen het sociaal
domein die van belang zijn geweest in 2020. In
2020 is het mogelijk geweest om alle projecten
uit het uitvoeringsprogramma uit te voeren en
waar mogelijk in reguliere uitvoering te verankeren.
21-151

Bijstelling indexatie
tarieven Wmo-ondersteuning H4 2021

1.

De tarieven Wmo-ondersteuning volwassenen H4 2021 bij te stellen en gelijktijdig het
besluit met nummer 20-0254045 van 24 november 2020 in te trekken.

Toelichting:
De gevolgen van de rijksbezuinigingen op het
sociaal domein en de overheveling van taken
naar lokale overheden blijft ook in Westland
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wringen. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee
kan blijven doen aan de Westlandse samenleving. Waar nodig bieden wij de helpende hand,
onder andere via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Om de oplopende kosten
bij Ondersteuning en regie bij het Huishouden
en Begeleiding enigszins te beteugelen hebben
we de uitvoeringspartijen gevraagd af te zien
van hun jaarlijkse prijsindexering . Hiermee besparen we ongeveer € 90.000. In overleg met
een aantal zorgaanbieders Wmo zijn de afspraken over de indexatie in 2021 bijgesteld. In de
Beleidsregels Wmo 2021 zijn de tarieven opgenomen.
21-115

Omgevingsprikkelarme 1.

Haagweg 33C te Monster beschikbaar te

woning

stellen als omgevingsprikkelarme woning.
De kosten voor de benodigde aanpassingen

2.

6 april 2021

aan de woning (€70.000) ten laste te brengen van de reserve Volkshuisvesting.
Toelichting:
Een omgevingsprikkelarme woning is bedoeld
voor de huisvesting van inwoners met een specifieke zorgvraag. Een dergelijke woning staat
in een omgeving met minimale prikkels. Geen
speeltuin in de buurt, een vrije achtertuin, geen
reguliere doorgang voor ander verkeer langs de
woning en een vrijere ligging. In dit geval wordt
de huidige woning van een familie gesloopt,
waardoor een andere woning geschikt moet worden gemaakt.
21-152

Regionale Energie

1.

In te stemmen met de RES 1.0;

Strategie (RES) 1.0

2.

De RES 1.0 ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad;

3.

De acties te inventariseren die de gemeente
zal ondernemen ter realisatie van de ambities in de RES en te inventariseren waar dat
aanpassing van (omgevings)beleid en plannen vraagt, uiterlijk 1 januari 2022.

Toelichting:
De Regionale Energie Strategie ( RES) 1.0 is de
visie van 23 regiogemeenten op het opwekken
van groene en duurzame energie. Het maken
van de RES is een verplichting van de rijksoverheid. Deze komt voort uit het klimaatakkoord. In
de RES 1.0 ligt de nadruk voor We stland op de
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winning van aardwarmte (geothermie). Daarnaast is vastgesteld dat er in Westland geen
ruimte is voor extra windmolens. Wel zijn er
kansen voor de ontwikkeling van een warmtenet
met als bronnen restwarmte uit de haven en geothermie. Dit moet het Warmte Systeem Westland worden. De RES sluit aan op de strategie
die Westland eerder vaststelde met de Westlandse Energie Opgave waarbij ook de focus lag
op geothermie en het Warmte Systeem Westland.
Na vaststelling van de RES 1.0 zal de strategie
verder worden uitgewerkt in de RES 2.0. Daarbij
lijkt de opwek van zonne -energie op waterbassins in de glastuinbouw een kans.
21-153

Anterieure overeenkomst Kerklaan 63 te

1.

Wateringen

In te stemmen met de anterieure overeenkomst Kerklaan 63 te Wateringen, in afwij-

6 april 2021

king van de modelovereenkomst.
Toelichting:
Op de verouderde bedrijfslocatie Kerklaan 63 in
Wateringen wil een projectontwikkelaar 25 woningen en een gemeenschappelijke ruimte ontwikkelen. Voor de gewenste omzetting van bedrijfsbestemming naar woonbestemming is een
verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. De gemeenteraad heeft de
ontwerpverklaring op 8 juli 2020 afgegeven.
Om het kostenverhaal vast te leggen dient er
een anterieure overeenkomst te worden gesloten tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Westland. Nadat de anterieure overeenkomst is ondertekend kan de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.

21-154

Gewijzigde vaststelling 1.
bestemmingsplan Van

De compensatieplicht van de uitbreiding van 6 april 2021
De Tuinderij vast te stellen op 515 compen-

Wijklaan 2 De Lier

satiemeters, overeenkomstig het ‘Compensatierapport Van Wijklaan 2 te De Lier (20 2.

0340586)’;
De compensatieplicht volledig te compenseren middels compensatierecht voortvloeiend
uit het op 30 maart 2021 vastgestelde wijzigingsplan “Kralingerweg 2 De Lier”, met
identificatienummer
‘NL.IMRO.1783.abp00000013w140 -VA01’.
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3.

Het ‘Register van Compensatiemeters (21 0047935)’,d.d. 30 maart 2021 vast te stellen.

4.

De raad voor te stellen om de tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Wijklaan 2 De
Lier’ ingediende zienswijze te beantwoorden
overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording
zienswijze.

5.

De raad voor te stellen om de ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de
bij het concept raadsbesluit behorende en
als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.

6.

De raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen.

7.

De raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Van Wijklaan 2 De Lier’ met identificatienummer NL.IMRO.1783.GWVWIJKLN2pbp VA01 gewijzigd vast te stellen.

8.

De raad voor te stellen te bepalen dat voor
de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Basisregist ratie
Grootschalige Topografie (BGT) d.d. 30 -032020.

Toelichting:
Door de eigenaren van het bedrijf 'De Tuinderij'
en door de eigenaar van het naastgelegen terrein is een verzoek om bestemmingswijziging ingediend. Het bestemmingsplan Van Wijklaan 2
De Lier maakt de uitbreiding van de bestemming
'Recreatie' en het uitplaatsen van 4 woningen
mogelijk. Met dit besluit wordt de raad gevraagd
de tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden, de ten opzichte van het ontwerp bestemmings plan voorgestelde wijzigingen over te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
21-155

Anterieure overeen-

1.

Het compensatierecht voor het wijzigen van

komst Zwartendijk 73
te Monster en overeen-

gronden van 'agrarisch -glastuinbouw' naar
'agrarisch aanverwant bedrijf' op het perc eel

komst afzien koopoptie
onder voorwaarden

Zwartendijk 73 te Monster vast te stellen op
5.863 compensatiemeters, waarbij 2.193

Zwartendijk 61 te Monster

compensatiemeters van gemeente Westland
gekocht worden door
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2.

Het 'Register van Compensatiemeters d.d.

3.

30 maart 2021 vast te stellen.
In te stemmen met de anterieure ove reenkomst Zwartendijk 73 te Monster, in afwijking van de modelovereenkomst.

4.

Bij de 1e Actualisatie aan de raad voor te
stellen het bedrag van €219.300 te storten
in de algemene reserve wanneer de betreffende omgevingsvergunning verleend wordt.

5.

6.

In te stemmen met de bijgevoegde gewijzigde ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsplan en toekomstige planregeling.
In te stemmen met de overeenkomst met de
eigenaar van Zwartendijk 61 te Monster.

Toelichting:
In een besluit van 2 maart 2021 heeft het college positief besloten op de aanvraag tot uitbreiding van het bedrijf Van der Valk op het perceel Zwartendijk 73 te Monster. Hiertoe was
echter als voorwaarde gesteld dat voor de
raadsbehandeling op 13 april 2021 van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor dit
project een anterieure overeenkomst met Van
der Valk zou zijn gesloten en overeenstemming
zou zijn bereikt over de landschappelijke inpassing van het bedrijf en de bijdrage die geleverd
wordt aan de ecologie langs de Gantel. De benodigde overeenkomsten en plannen zijn inmiddels akkoord en van handtekeningen voorzien.
Met dit besluit bekrachtigt het college de overeenkomsten.
21-156

Brandbrief gemeenteraden aan het ministerie van I&W inzake Co-

1.

Ondertekening van de brandbrief van de
MRDH-gemeenten aan het Rijk door gemeente Westland.

rona en OV
Toelichting:
De financiële opgave waarvoor MRDH en de
vervoerbedrijven gesteld staan door de coronacrisis is groot en urgent. Er ligt een brandbrief
voor die vanuit diverse gemeenten vraagt om
duidelijkheid van het Rijk over extra financiële
middelen, zodat de continuïteit van het regionale OV-aanbod geborgd blijft. De gemeenteraad ondersteunt dit initiatief. Inmiddels hebben
bijna alle MRDH-gemeenten ingestemd met het
versturen van deze brandbrief. Middels dit
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besluit wordt deze medeondertekend door de
gemeente Westland gestuurd aan het ministerie
van I&W.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen D66
betreffende jeugd in de wacht
(21-0123217)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
beoordelingskader gasaansluiting
(21-0059786)
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