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Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 6 april 2021

13 april 2021

besluitenlijst

(21-0133644) na aanpassing vast te stellen.

Vaststellen wijzigingsplan Kralingerweg 2

1.

De Lier

Het compensatierecht voor het opheffen
van de bedrijfsfunctie aan de Kralinger-

30 maart 2021

weg 2 te De Lier vast te stellen op 1.695
compensatiemeters, overeenkomstig het
‘Compensatierapport - Kralingerweg 2 te
De Lier (20-0347328).
2.

3.
4.

Het ‘Register van Compensatiemeters
(21-0118960)’,d.d. 30 maart 2021 vast te
stellen.
Geen exploitatieplan vast te st ellen.
Het wijzigingsplan 'Kralingerweg 2 De
Lier', met identificatienummer
‘NL.IMRO.1783.abp00000013w140 -VA01’
ongewijzigd vast te stellen.

5.

Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit wijzigingsplan gebruik is gemaakt van
de Basisregistratie Grootschalige T opografie (BGT) d.d. 30-03-2020.

6.
7.

De raad te informeren conform brief.
Het besluit gaat in na publicatie van de
verordening.

Toelichting:
Met vaststelling van het wijziginsplan ‘Kralingerweg 2 De Lier’ wordt de bestemming 'Bedrijf' in
'Agrarisch - Glastuinbouw' gewijzigd, zodat de
gebruiksmogelijkheden voor het aangrenzend
glastuinbouwbedrijf worden vergroot en daarmee de ruimtelijke structuur voor de glastuinbouw nu en in de toekomst verbetert. Dit draagt
bij aan de doelstellingen in het duurzaam glastuinbouwgebied.
21-157

Subsidies Waardig
Herdenken, afgelasten

1.

activiteiten

Coulance toe te passen bij het afhande- 13 april 2021
len van subsidies op grond van de subsidieregeling Waardig herdenken indien de
geplande activiteit geen doorgang kon

2.

vinden in verband met corona.
De kosten te vergoeden die niet gedekt
zijn door eventueel andere subsi dieverstrekkers en/of donateurs tot een maxi-

3.

mum van de verleende subsidie.
Het overgebleven subsidiebedrag na aftrek van de kosten terug te vorderen.
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Toelichting:
In 2019 is de subsidieregeling ‘Waardig herdenken, 75 jaar vrijheid’ vastgesteld. Op basis van
deze regeling kon subsidie worden aangevraagd
voor het organiseren van activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. In 2020 is de subsidieregeling gewijzigd vastgesteld om de organisatoren de gelegenheid te bieden de activiteiten
uit te stellen, aangezien deze in verband met de
coronacrisis niet op de oorspronkelijke datum
georganiseerd konden worden. Met het besluit
dat het college nu heeft genomen wordt een oplossing geboden in het geval de organisatie van
de activiteiten afziet omdat deze door d e coronamaatregelen weer niet kunnen worden uitgevoerd. Als de eerder gemaakte kosten niet
door andere subsidieverstekkers en/of donateurs worden gedekt, zullen de kosten worden
vergoed tot maximaal het verleende subsidiebedrag.
21-158

Cultuurorganisatie in

1.

corona tijd 2021

De Subsidieregeling Steunmaatregel
corona Cultuur Westland 2021 vast
te stellen.

2.

Bij de 1e Actualisatie 2021 aan de raad
voor te stellen een budget van € 150.000
beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve Corona.

3.

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

Toelichting:
Veel organisaties en verenigingen op het gebied
van cultuur ondervinden last van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om deze
verenigingen te ondersteunen is eind 2020 de
subsidieregeling Algemene covid -19 steunmaatregel Cultuur Westland 2020 vastgesteld. Er is
voor ruim € 42.000 uitgekeerd aan 46 organisaties.
Niet elke culturele organisatie in Westland heeft
gebruik gemaakt van de regeling. We z ien ook
dat een groot deel van de culturele organisaties
in 2020 veel inspanningen heeft gedaan om de
impact van de crisis te beperken. Voor 2021
krijgen we nu wel signalen dat verenigingen en
stichtingen verwachten het heel moeilijk te krijgen. Temeer omdat er nog steeds heel weinig
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mogelijk is qua activiteiten. Het college heeft nu
een aangepaste subsidieregeling vastgesteld,
zodat nog meer verenigingen ondersteund kunnen worden en de culturele infrastructuur in
Westland in stand blijft.
21-159

Subsidieregeling

1.

De Subsidieregeling Jeugd aan Zet

2.

Westland 2021 vast te stellen.
Bij de 1e Actualisatie 2021 aan de raad

Jeugd aan Zet

13 april 2021

voor te stellen een budget van € 201.788
beschikbaar te stellen en te dekken van3.

uit de reserve Corona.
De gemeenteraad conform de in mandaat
aan te passen brief te informeren.

Toelichting:
In december 2020 kondigde het Kabinet aan dat
er € 58,5 miljoen wordt vrijgemaakt voor een
jeugdpakket. Hiermee wil het Rijk gemeenten in
staat stellen om samen met jongeren, lo kale organisaties en de evenementensector volledig
coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en
andere vrijetijdsbesteding. Ook kunnen gemeenten met het geld extra inzet van jongerenwerkers organiseren voor (kwetsbare) jongeren.
Met de subsidieregeling Jeugd aan zet Westland
2021 kunnen organisaties en instellingen in
Westland een aanvullend aanbod doen om de
participatie te vergroten of laagdrempelige activiteiten aan te bieden op het gebied van mentaal welzijn.
21-161

Subsidieaanvraag
Knelpuntenpot sociale
huur en middenhuur
Zuid-Holland

1.

Het project voormalig gemeentekantoor
Monster op 19 april 2021 in te dienen
voor de provinciale subsidieregeling
Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland voor een totaal subsidiebedrag van € 190.000, onder voorbehoud dat het college op 20 april 2021 instemt met de verkoop- en ontwikkelstrategie voor dit project.

Toelichting:
Westland wil gebruik maken van de subsidieregeling die de provincie Zuid-Holland heeft ingesteld voor de nieuwbouw van sociale - en middeldure huurwoningen. Per woning is een bijdrage van € 5000 beschikbaar. Hiermee kan een
deel van het financieel tekort op dergelijke
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woningprojecten worden gecompenseerd. Door
het indienen van de aanvraag voor het plan op
de locatie van het voormalig gemeentekantoor
in Monster wil Westland iets meer ruimte op de
krappe woningmarkt creëren. Daarmee wordt
ook recht gedaan aan de doelstelling van de
door de raad vastgestelde Woonvisie (nieuwbouw van 1800 sociale huur en 400 middeldure
huurwoningen in Westland).
21-126

Keuze inzamelmethode

1.

Voor de inzameling van plastic verpak-

voor plastic verpakkingen, blikken en drink-

kingen, blikken en drinkpakken (pbd) bij
laagbouwwoningen in de kernen te kie-

pakken bij laagbouwwoningen kernen

zen voor de voorkeursvariant van recyclebare zakken en het bijplaatsen van
2.

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

Toelichting:
De hoeveelheid restafval per inwoner in Westland moet omlaag om aan de landelijke doelstelling te voldoen. Van 229 kg in 2019 naar 170 kg
in 2022. Om die verlaging te realiseren zijn in
het afvalbeleidsplan 2019 verschillende maatregelen opgenomen. Een van de maatregelen is
het apart inzamelen van plastic verpakkingen,
blikken en drinkpakken (pbd). De hoeveelheid
restafval die een huishouden heeft wordt daardoor minder. Daarom gaat tegelijkertijd met de
invoering van pbd-inzameling de inzamelfrequentie van restafval omlaag naar eens in de 3
weken. Dit is direct een extra stimulans om het
afval (beter) te gaan scheiden. Bij laagbouwwoningen in de kernen gaan we het pbd inzamelen
met recyclebare zakken die eens in de 2 weken
bij de mensen in de straat worden opgehaald.
Daarvoor komen ophangkronen om (lantaarn)palen waaraan de inwoners hun volle pbd -zakken
op de ophaaldag kunnen hangen. Ook plaatsen
we waar nodig extra bovengrondse verzamelcontainers. Dit wordt in 2021 gefaseerd ingevoerd, naast de bestaande methoden van minicontainers in het hele buitengebied (sinds 3e
kwartaal 2020) en nascheiding bij hoog bouw en
gestapelde woningen. De 65 ondergrondse en
bovengrondse verzamelcontainers voor pbd die
nu in Westland staan, kunnen natuurlijk al door
iedereen worden gebruikt voor pbd.
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Om de implementatie van de nieuwe inzamelmethode soepel te laten verlopen wordt dit gefaseerd uitgevoerd. De inzamelaar Renewi is nu
aan het bekijken in welke kernen zal worden gestart. Inwoners kunnen de speciale recyclebare
zakken per rol gratis meenemen op daarvoor bestemde plaatsen, zoals bij supermarkten en
openbare ruimten. De invoering moet voor alle
kernen tegen het einde van dit jaar zijn gerealiseerd.
Beantwoording raads-

•

beantwoording artikel 42 vragen CU -SGP 13 april 2021

•

Erasmusvaart (21 -0120897)
beantwoording artikel 42 vragen "Winkel-

vragen (artikel 42)

wagens Dirk van den Broek"
(21-0066652)
•

beantwoording artikel 42 vragen WV
overlast sloot rondom Aristotelesstraat

•

Honselersdijk (21-0109081)
beantwoording artikel 42 vragen GBW

•

parkeren Monster (21-0110857)
beantwoording art 42 vragen WV zwerfafval na snoeiwerkzaamheden
(21-0134910)

•

beantwoording artikel 42 vragen VVD
dierenwelzijn (21-0086231)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV niet
bijwerken struiken en bomen Pijletuinenhof (21-0133989)
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