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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 13 april 2021
(21-0142191) ongewijzigd vast te stellen.

20 april 2021

Maatregelen i.v.m.

1.

grote stijging
aanvragen omgevings-

Akkoord te gaan met de tijdelijke maatre- 20 april 2021
gel tot 31 december 2021 om zeer eenvoudige en eenvoudige vergunningen

vergunning
2.

van rechtswege te laten ontstaan.
Akkoord te gaan met het informeren van
de raad conform de in mandaat aan te
passen brief.

Toelichting:
Het aantal aanvragen omgevingsvergunning is
de laatste anderhalf jaar enorm gestegen. In
2020 was de stijging onverwacht nog sterker
dan voorgaande jaren. Een effect van de coronacrisis en de oververhitte woningmarkt is dat
veel inwoners aan het verbouwen zijn. Naast de
stijging die de afgelopen jaren reeds te zien
was, zorgt dit voor een nog grotere stijging van
het aantal vergunningaanvragen. In 2021 worden er ruim 1250 vergunningsaanvragen verwacht. De formatie voor vergunningverlening is
afgestemd op 800 aanvragen. (Voor de beeldvorming: in 2018 kwamen 845 aanvragen binnen.)
Het college heeft daarom besloten om eenvoudige omgevingsvergunningen van rechtswege te
laten ontstaan indien deze langer dan 8 weken
in de voorraad wachten. Een aanvraag omgevingsvergunning kent een fatale wettelijke termijn van 8 weken. Als er niet binnen deze 8 weken beslist is op de aanvraag, is de gevraagde
vergunning ‘automatisch’ (van rechtswege) verleend. Dit besluit is genomen voor de periode 1
april tot 31 december 2021.
21-163

Schrijven college d.d.
22 april 2021 inzake
tweewekelijks overzicht steunmaatregelen

1.

De raad conform brief te informeren over 20 april 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
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steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat nu wordt verzonden heeft als peildatum 31 maart 2021.
21-164

Westlanders Brigade

1.

In te stemmen met het instellen van de

2.

Westlanders Brigade;
De motie inzake inrichting crisis en her-

(afdoening motie 1316)

20 april 2021

stel team Westland hiermee als afgedaan
te beschouwen;
3.

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

Toelichting:
De Covid-maatregelen zorgen voor de nodige
beperkingen binnen onze samenleving. Door het
instellen van een Westlanders Brigade wil het
college ruimte bieden aan kansrijke en verantwoorde initiatieven die een impuls geven aan de
economie en het algemeen welzijn in Westland
De Westlanders Brigade bestaat uit inwoners en
ondernemers en wordt gefaciliteerd door de gemeente.
21-165

Mandateren
procesbesluit

1.

De bevoegdheid om procesbesluiten te
nemen te mandateren aan de algemeen
directeur en directeur(en II), de gemeenteadvocaat en de manager BJZ conform
mandaatbesluit, door zowel het college
als de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan.

Toelichting:
Tot nu toe moest het college of de burgemeester altijd zelf besluiten of een juridische procedure mag worden gestart. Als echter de termijn
om een procedure te starten zeer kort is, is het
gewenst dat ook bepaalde ambtenaren dit kunnen besluiten. Bovendien vindt het college het
niet nodig om over elke procedure vooraf zelf
een besluit te nemen. Dat kan ook een ambtenaar namens hem doen. De ambtenaar informeert het college uiteraard wel en als het nodig
is besluit het college alsnog zelf over het starten of voortzetten van een procedure.
In ieder geval is dan wel een wettelijke termijn
veilig gesteld, zodat er nog een keuze gemaakt
kan worden.
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21-166

Voorstel tot wijziging

1.

Onder voorbehoud van goedkeuring door 20 april 2021

van de Gemeenschappelijke regeling Veilig-

de gemeenteraad – de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglan-

heidsregio Haaglanden
2016

den 2016 te wijzigen conform wijzigingsvoorstel.
2.

De raad voor te stellen om toestemming
als bedoeld in artikel 1 Wet gemeenschappelijke regeling te verlenen aan het
college om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 te
wijzigen conform wijzigingsvoorstel.

3.

De raad te vragen wensen en bedenkingen als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen te geven
met betrekking tot de deelname van het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden in een nog op te richten
werkgeversvereniging voor veiligheidsregio’s.

Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2022 kunnen Veiligheidsregio’s de arbeidsvoorwaarden voor hun
personeel niet langer ontlenen aan de CAR
UWO voor gemeenten. Om deze reden is het
noodzakelijk om voor dat moment een nieuw
platform te creëren waar de arbeidsvoorwaard en
voor het personeel van veiligheidsregio’s, in
overleg met de vakbonden, tot stand gebracht
kunnen worden.
Het Veiligheidsberaad heeft, mede op advies
van de Brandweerkamer van de VNG, een principebesluit genomen tot het oprichten van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Het Algemeen Bestuur van
de VRH ondersteunt deze ontwikkeling. Omdat
de huidige Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 geen mogelijk heid
biedt om aan te sluiten bij privaatrechtelijke
rechtspersonen, zoals een werkgeversvereniging, is het noodzakelijk de huidige GR te wijzigen.
21-167

Voorstel tot vaststelling zienswijze op de

1.

De raad voor te stellen een zienswijze in 20 april 2021
te dienen die ertoe strekt dat de raad

ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025

van de gemeente Westland akkoord gaat
met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH

VRH, inclusief

2022-2025.
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herziene begroting

2.

2021 en financieel
jaarbericht VRH 2020

De raad conform aanbiedingsbrief te informeren over de kaderbrief VRH 2022 2025 en het financieel jaarbericht VRH
2020 inclusief accountantsverklaring.

Toelichting:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de ontwerp-meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
2022-2025, inclusief de herziene begroting
2021. Een geslaagde wervingsactie heeft ervoor
gezorgd dat er extra brandweervrijwilligers zijn
gestart met de opleiding. De gemeente vraagt in
haar zienswijze blijvende aandacht voor het
werven en binden van vrijwilligers om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.
De inwonerbijdrage voor de VRH gaat omhoog
van € 63,70 (herziene begroting 2021) naar
€ 64,40 in 2022.
21-168

Voorstel tot vaststel-

1.

De raad voor te stellen in te stemmen

ling van de zienswijze
op de ontwerpbegro-

met de ontwerpbegroting MRDH 2022 en
met de ontwerp beleidsnota reserves en

ting MRDH 2022

voorzieningen 2021 en dat mede te delen
aan het Dagelijks Bestu ur van de MRDH
conform brief.
Toelichting:
De ontwerpbegroting, zoals deze nu is voorgelegd, is naar ons oordeel in evenwicht en biedt
de mogelijkheid om vastgesteld beleid uit te
voeren. Wel vragen wij aan de MRDH aandacht
voor onze constatering dat inve steringen veelal
landen in de grotere steden en dichtbebouwde
gebieden in de regio, waarbij vooralsnog weinig
wordt gekeken naar investeringen in de gebieden aan de rand van de regio of juist tussen de
grotere steden in. Wij roepen de MRDH ook op
om de kansen van gebieden rond de grotere steden te verzilveren door de MRDH-regio in zijn
geheel als één grote metropool te blijven bezien
en willen dat de MRDH zich hard maakt voor de
bovenregionale opgaven in de zoektocht naar
provinciale, Rijks- of Europese financiering van
deze projecten en initiatieven. Ten tweede kunnen investeringen die terecht komen in de brede
regio leidraad zijn voor de nieuwe strategische
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agenda MRDH. Tot slot vragen wij extra aandacht voor het tijdig opschalen v an het openbaar vervoer zo gauw het OV -gebruik weer toeneemt.
21-169

Afdoening motie 1236

1.

Jonge Mantelzorgers

Kennis te nemen van het aanpassen van 20 april 2021
de werkinstructies ingaande 1 januari
2021 voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning op het
onderdeel ondersteuning en regie in het
huishouden door het niet meer betrekken
van jonge thuiswonende mantelzorgers

2.

tussen de 18 en 24 jaar.
De raad te informeren conform brief en
hiermee motie 1236 als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen om jonge thuiswonende
mantelzorgers tot 24 jaar te ontzien wanneer er
in een gezin ondersteuning in het huishouden
nodig is op basis van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Dat wil zeggen dat van
een jonge mantelzorger geen inzet wordt gevraagd bij het schoonhouden van de woning. Op
die manier wordt de jonge mantelzorger ontlast.
Om uitvoering te geven aan de bedoeling van de
motie worden de werkinstructies bij het stellen
van een indicatie aangepast.
21-170

Afdoening motie 1304
meer Leuke Activiteiten voor Jongeren

1.

De raad te informeren over de wijze
van afdoening van de motie "Meer leuke
activiteiten voor jongeren".

Toelichting:
Veel jongeren voelen zich eenzaam door de
maatregelen die nodig zijn om de uitbraak van
corona te bestrijden. Het Rijk heeft daa rom op
verschillende momenten uitspraken en toezeggingen gedaan over financiële middelen die aan
gemeenten ter beschikking worden gesteld voor
extra ondersteuning in de bestrijding van de gevolgen van corona. De raad stelde in een motie
voor om deze middelen te besteden aan extra
activiteiten voor jongeren . Het college stelde op
13 april van dit jaar de subsidieregeling Jeugd
aan Zet vast. Met deze regeling kunnen
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organisaties extra activiteiten ontwikkelen voor
jongeren.
21-171

Vaststellen uitvoe-

1.

ringsplan Werkgeversservicepunt Haaglan-

Het uitvoeringsplan Werkgeversservice-

20 april 2021

punt Haaglanden 2021 vast te stellen op
grond van artikel 2.6 lid 3 van Besluit

den 2021
2.

SUWI.
De evaluatie van het uitvoeringsplan en
het verrichten van alle feitelijke handelingen die nodig zijn voor de uitvoering
van de taken die hieruit voortvloeien te
mandateren aan de directeur Dienstver-

3.

lening.
De vaststelling van het uitvoeringsplan
vanaf 1 januari 2022 te mandateren aan
de directeur Dienstverlening, inclusief de
daarbij behorende feitelijke handelingen.

Toelichting:
WerkgeversServicepunt (WSP) Haaglanden is
een netwerkorganisatie binnen de arbeidsmarktregio Haaglanden. WSP Haaglanden wordt gevormd door Den Haag, Patijnenburg (Westland),
Midden-Delfland, WSP Rijswijk, Werkse! (Delft)
en het UWV Haaglanden. Samen zorgen ze voor
dienstverlening aan werkgevers en het matchen
van kandidaten.
De acties van het WSP Haaglanden zijn beschreven in het uitvoeringplan 2021. Dit plan
moet jaarlijks door de colleges en het UWV
vastgesteld worden. De missie van WSP Haaglanden is het optimaal benutten van de werkgelegenheid om meer mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, met
respect en meerwaarde voor zowel werkgevers
als werkzoekenden.
21-172

Afdoening motie 838

1.

boerderij De Vlietwoning

Het verzoek van Boerderij de Vlietwoning 20 april 2021
voor het verstrekken van een lening ten
behoeve van de overdrachtsbelasting te

2.

laten vervallen.
De raad conform brief te informeren over
de afhandeling van de motie Boerderij de
Vlietwoning d.d. 6 november 2018.

Toelichting:
Op 6 november 2018 is door de raad een motie
aangenomen waarin het college is verzocht alles in het werk te stellen om het rijksmonument
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Boerderij de Vlietwoning te behouden en de
daartoe benodigde financiële middelen voor het
betalen van de overdrachtsbelasting ter beschikking te stellen in de vorm van een lening.
De waarde van het monument en de bijbehorende grond is getaxeerd op € 1,=. De overdrachtsbelasting die verschuldigd is bij overdracht van het monument aan de Stichting Boerderij De Vlietwoning is derhalve nihil. De overdracht heeft plaatsgevonden per 8 april 2021
zonder dat verdere financiële ondersteuning nodig was van de gemeente. De motie is hiermee
afgedaan.
21-173

Beleidsnota Treasury
Statuut 2021

1.

De voorliggende Beleidsnota Treasury
Statuut 2021 vast te stellen.

2.

De raad te informeren over de geactualiseerde Beleidsnota Treasury Statuut

20 april 2021

2021 conform brief.
Toelichting:
De treasury functie van de gemeente heeft betrekking op het sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden en geldstromen, de
financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De beleidsmatige infrastructuur van de
treasury functie is vastgelegd in het Treasury
Statuut.
Het laatst vastgestelde Treasury Statuut dateert
uit 2017. In dit statuut staan bepalingen die niet
meer volledig aansluiten bij de uitgangspunten
uit de huidige Financiële Verordening en de interne bedrijfsvoering. Met het actualiseren van
het treasury statuut zijn alle bepalingen geëvalueerd en waar nodig ge actualiseerd. De doorgevoerde wijzigingen zijn beleidsarm.
21-174

Instemming met 2e bod

1.

In te stemmen met het 2e bod ten be-

regionale Nieuwe
WoningMarkt Afspra-

hoeve van de Nieuwe Woning Markt Afspraken (NWMA) in de regio Haaglan-

ken (NWMA)

den.
Toelichting:
Momenteel maakt Westland samen met de andere regiogemeenten, de SVH (de koepel van
woningcorporaties in regio Haaglanden) en de
provincie Zuid-Holland afspraken over het bouwen van voldoende woningen in de regio en
over een meer evenwichtige spreiding van de
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doelgroepvoorraad in de regio. Elke gemeente
heeft in een 1e bod aangegeven wat haalbaar
en realistisch is en in hoeverre kan worden bijgedragen aan de regionale streefvoorraad en
een meer evenwichtige spreiding van de doelgroepvoorraad. Het 2e bod betreft een actualisatie op het 1e bod. Voor de gemeente Westland zijn er, met uitzonderingen van de overname van het Vestiabezit, geen getalsmatige
wijzigingen ten opzichte van het 1e bod. Met dit
besluit gaat het college akkoord met het voorliggend 1e bod ten behoeve van de nieuwe woningmarktafspraken. Dit eerste bod is gebaseerd op de geactualiseerde woonvisie , die op 8
juli jl. is vastgesteld.
21-175

Compensatie van
maatregelen voor kli-

1.

maatadaptatie op BWP

De negatieve effecten op klimaatadapta- 20 april 2021
tie en biodiversiteit als gevolg van de
verkoop van twee percelen groen op bedrijventerreinen Zwethove en Wateringse
Veld te mitigeren met compenserende
groenmaatregelen.

2.

De mitigerende groenmaatregelen op de
bedrijventerreinen ten bedrage van
€ 135.000 ten laste van de grondopbrengsten te brengen.

Toelichting:
Op de Wateringse bedrijventerreinen Zwethove
en Wateringse Veld zijn twee groenpercelen
verkocht aan naastgelegen ondernemers. In het
kader van klimaatadaptatie worden compenserende groenmaatregelen getroffen, met name
het plaatsen van bomen aan de Naaldwijkseweg
en de Dorpskade.
21-176

Ontwerp bestemmingsplan Van Buerenlaan

1.

31- 33 te Kwintsheul

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Buerenlaan 31-33 Kwintsheul' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
ter inzage te leggen;

2.

De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch -Glastuinbouw’ in de bestemming ‘Groen’, de bouw van
een nieuwe woning aan de Van Buerenlaan 31,
de omzetting van de bestemming van de woning

8

20 april 2021

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 22 april 2021
Week: 16

Volgnr

Nr. 21-0144468

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

Van Buerenlaan 33 van ‘Agrarisch -Glastuinbouw’ in de bestemming ‘Wonen’ en het creëren
van een uitplaatskavel voor de bouw van een
nieuwe burgerwoning. Het plan wordt gedurende
zes weken ter inzage gelegd.
21-177

Inspraakreactie 'Omgevingsvisie Midden-Delf-

1.

land 1.0'

Een inspraakreactie te sturen op de
ontwerp 'Omgevingsvisie Midden -Delf-

20 april 2021

land 1.0' conform brief
Toelichting:
Het college heeft besloten een inspraakreactie
op de 'Omgevingsvisie Midden -Delfland 1.0' in
te dienen. Deze inspraakreactie heeft tot doel
de gemeente Midden-Delfland te verzoeken de
Westlandse belangen op enkele onderwerpen,
zoals de toekomst van de glastuinbouw in de
Woudse Polder en beleefbaarheid van het buitengebied van Midden-Delfland, beter te dienen.

21-178

Grondexploitatie herontwikkeling locatie

1.

voormalig gemeentekantoor Monster

De grondexploitatie “herontwikkeling
20 april 2021
voormalig gemeentekantoor Monster” ter
vaststelling aan te bieden aan de raad
en daarbij het positief saldo van
€ 355.410 te laten storten in de algemene reserve.

2.

Overeenkomstig de kostenopstelling in
de geheime bijlage “grondexploitatieberekening, inclusief toelichting” deze als
het financiële kader voor het college
mee te laten geven in de gemeentelijke
begroting;

3.

Een voorziening toekomstige tekorten te
laten vormen ter hoogte van het verwachte saldo van de grondexp loitatie
(€ 600.000) en deze te dekken vanuit het
daarvoor in de begroting opgenomen bedrag (thans € 955.410);

4.

Begrotingswijziging 21015 vast te laten
stellen;

5.

Geheimhouding op grond van artikel 25,
tweede lid, Gemeentewet op te leggen
op het stuk "Grondexploitatieberekening,
inclusief toelichting” gelet op artikel 10,
tweede lid onder b van de Wet openbaarheid van bestuur en deze geheimhouding
pas te laten vervallen bij het sluiten van
de grondexploitatie.
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Toelichting:
Op 22 september 2020 heeft de raa d de visie
centrum Monster vastgesteld. In deze visie is
een aantal ontwikkelingen voorgesteld, waaronder de herontwikkeling van de locatie van het
voormalig gemeentekantoor in Monster naar woningbouw. Op deze locatie worden circa 40 appartementen gerealiseerd. Om de plannen verder uit te werken, waaronder de verkoop van de
locatie, is het nodig een grondexploitatie door
de raad te laten vaststellen. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om
grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen.
Door dit besluit wordt de raad voorgesteld de
grondexploitatie vast te stellen.
21-180

Voorontwerp bestem-

1.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Wael- 20 april 2021

2.

polder" vrij te geven voor inspraak.
Het voorontwerpbestemmingsplan "Wael-

mingsplan Waelpolder

polder" aan te bieden voor wettelijk vooroverleg.
3.

De raad conform brief te informeren.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het voorontwerpbestemmingsplan Waelpolder in ’s -Gravenzande in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt de
realisatie van maximaal 720 nieuwbouwwoningen met bijbehorende voorzieningen, een school
en een ecologische verbindingszone mogelijk.
De randen van het plangebied, aan de Nieuwe
vaart en de Poelkade, zullen vooral bestaan uit
grondgebonden woningen. In het midden van het
gebied aan de ecologische verbindingszone en
hoofdontsluiting zal plaats zijn voor gestapelde
woningbouw. In het zuidwesten van het plangebied wordt de bouw van een appartementencomplex met 16 bouwlagen (50 meter) mogelijk gemaakt. Dit hoogte-accent is zodanig gepositioneerd dat het een landmark vormt in de omgeving.
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 50% betaalbare woningbouw, waarvan
een deel in de sociale sector valt, te realiseren.
Het voorontwerpbestemmingsplan zal voor een
periode van zes weken ter inzage worden gelegd.
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21-181

MRDH Aanvraag Bij-

1.

In te stemmen met de voorliggende aan-

drageregeling Sterker
uit de crisis Digitalise-

vraag "Werken aan de digitale toekomst
van de Nederlandse tuinbouwketen", bij

ring en Leven Lang
Ontwikkelen

de MRDH, inzake het programma Sterker
uit de Crisis, en de begeleidende brief

20 april 2021

en het aanvraagformulier te ondertekenen.
Toelichting:
De MRDH heeft vanuit de bijdrageregeling Sterker uit de crisis een bedrag van € 163.698 toegekend aan de gemeente Westland om het project Werken aan de digitale toekom st van de
Nederlandse tuinbouwketen uit te laten voeren.
De coördinatie van het project ligt in handen
van de Greenport West -Holland. Het project
gaat om het (bij)scholen van de tuinbouwsector
op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid; noodzakelijk om in te kunnen spelen
op de veranderingen die op de sector afkomen.
21-182

Meerjarige inkoop verschillende diensten

1.

van Greenport WestHolland 2021 t/m 2024

In te stemmen met de inkoop van de organisatie van en het lidmaatschap van
'robuust ecosysteem' van Greenport
West-Holland.

2.

In te stemmen met de inkoop van de uitvoering van 'het vervolg van het Human
Capital agenda' van Greenport West Holland.

3.

In te stemmen met de inkoop van de uitvoering van het programma 'biobased &
circulair (incl. plastics programma) van
Greenport West-Holland.

4.

In te stemmen met de inkoop van 'nieuwe
ontwikkelingen' van Greenport West Holland, volgens het jaarplan Greenport
West-Holland.

5.

In te stemmen met de jaarlijks te betalen
inkoop van de bovenstaande diensten
van Greenport West-Holland voor vier
jaar (2021- 2024).

Toelichting:
Het glastuinbouwcluster in de gemeente Westland is wereldwijd koploper wat betreft innovaties op het gebied van duurzame en toekomstbestendige voedsel-, planten- en bloemenproductie. Om deze positie te behouden en uit te
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bouwen werken we met andere partners samen
binnen de Greenport West-Holland. Binnen deze
greenport wordt gewerkt aan het behoud van
productiezekerheid en optimale ruimtebenutting
voor veilig voedsel en groen, bijdrage van voedsel en groen aan gezondheid en geluk, uitbouw
van de draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen, internationale profilering en samenwerking en aan d e rol als internationaal kenniscentrum.
Beantwoording raads-

•

beantwoording artikel 42 vragen WV

•

fietspad De Lee
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

Arendshorst Honselersdijk (21 -0141408)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

Groenelaan Honselersdijk (21 -0142264)
beantwoording artikel 42 vragen GBW

vragen (artikel 42)

ontwikkelingen Centrumvisie Monster
(21-0138861)
•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
opening terrassen (21-0139309)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
warmtestation bosje bij Rijnvaart

•

(21-0141793)
beantwoording artikel 42 aanvullende
vragen WV bos Rijnvaart
(21-0141791)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
communicatie plaatsen laadpalen op bestaande parkeerplaatsen (21-0135799)
beantwoording artikel 42-vragen CDA
over buurtgezinnen (21-0144103)
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