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Voorgesteld besluit

Datum
besluit

Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 7 januari 2021
(20-0340348) ongewijzigd vast te stellen.

12 januari
2021

Tweewekelijks over-

1.

zicht steunmaatregelen
coronacrisis

De raad conform raadsbrief (in mandaat

12 januari

nog aan te vullen) te informeren over de
stand van zaken aangaande ingekomen

2021

verzoeken om steun voortvloeiend uit de
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 11 december 2020.
21-002

Organisatie Tweede

1.

Kamer verkiezing
15,16 en 17 maart
2021

De in bijlage 1 genoemde locaties op 15, 12 januari
16 en 17 maart 2021 in te richten als
stembureau.

2.

De in bijlage 2 genoemde locaties op 17
maart 2021 aan te wijzen als stembu-

3.

reau.
Verzorgings/ verpleeghuizen niet in te

4.

richten als (bijzonder) stembureau .
De burgemeester mandaat te verlenen
tot benoeming van voorzitters, (reserve)stembureauleden en tellers van de

5.

aangewezen stembureaus.
Op 15 en 16 maart 2021 aan voorzitters
en stembureauleden een vergoeding
beschikbaar te stellen van respectieve-

6.

lijk € 265,-- (Vz) en € 200,--(lid).
Op 17 maart 2021 aan voorzitters, stembureauleden en tellers een vergoeding
beschikbaar te stellen van respectievelijk € 300,-- (Vz), € 235,-- (lid) en € 35,-(teller).

7.

8.

Op 15, 16 en 17 maart 2021 aan reserve
stembureauleden een piket vergoeding
beschikbaar te stellen van € 35,-Aan de voorzitter, stembureauleden en
tellers van het briefstembureau een vergoeding beschikbaar te stellen van
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respectievelijk € 75,--(Vz), €50,-- (lid)
9.

en € 35,-- teller.
Het gemeentehuis aan de Verdilaan aa n
te wijzen als inleverpunt van briefstemmen waarbij het inleverpunt, in de periode van 10 t/m 16 maart 2021, geopend
is tijdens de openingstijden voor burgerzaken en op 17 maart 2021 van 7.30 uur
tot 21.00 uur.

10. Uitvoering te geven aan de raadsmotie
om (extra) stembureaus in te richten .
11. De raad hierover te informeren middels –
de nog aan te passen - raadsinformatiebrief.
12. De raadsmotie hiermee als afgedaan te
beschouwen
Toelichting:
Om de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer voorspoedig en veilig te laten verlopen
worden op maandag 15 maart en dinsdag 16
maart 11 stembureaus ingericht, in elke kern
één. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de
motie die de raad tijdens de begrotingsbehandeling heeft aanvaard. Op 17 maart 2021 worden
62 stembureaus ingericht. Ook wordt een Briefstembureau ingericht. Bij dit bureau worden de
stemmen verzameld en geteld die kiesgerechtigde inwoners van 70 jaar of ouder per brief via
de post kunnen uitbrengen.
Van de in totaal 63 stembureaus zijn er 26
nieuw ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te
maken met het feit dat een aantal locaties die
voorheen een stembureau huisvestten niet kan
voldoen aan de corona-veiligheidseisen of niet
beschikbaar is gesteld.
21-003

Afdoening motie
messenverbod

1.

De raad conform brief te informeren over 12 januari
de motie messenverbod en hiermee de
motie als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
In de raadsvergadering van 10 november jl.
heeft de gemeenteraad de motie ‘messenverbod
voor jongeren’ aanvaard. Als gevolg hiervan
heeft het college de raad het voorstel gedaan
een messenverbod op te nemen in de Algemene
Plaatselijke Verordening Westland 2019.
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Daarmee wordt het verboden op een openbare
plaats of in voor publiek toegankelijke gebouwen messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.
Voor wat betreft de verkoop van messen aan
minderjarigen wordt momenteel door het kabinet
gewerkt aan een wet om de verkoop van messen
aan minderjarigen te verbieden.
21-004

Declaraties en dienstreizen B&W 2019 en

1.

2020

Het overzicht dienstreizen en declaraties 12 januari
B&W 2019 vast te stellen en vrij te ge2021
ven voor publicatie op de gemeentelijke
website.

2.

De gemeenteraad hierover te informeren
conform brief.

Toelichting:
Het college legt verantwoording af over declaraties en dienstreizen in 2019. Dit bevordert de
transparantie en is in lijn met eerdere toezeggingen aan de gemeenteraad.
21-005

Afdoening motie

1.

Omarmen Manifest
Waardig Ouder Worden

De raad te informeren over de wijze van

12 januari

afdoening van de motie Om armen Manifest Waardig Ouder Worden en de motie

2021

daarmee als afgedaan te beschouwen.
Toelichting:
De raad heeft eind 2019 ingestemd met de motie Omarmen Manifest Waardig Ouder Worden.
Daarin zijn maatregelen opgenomen die bijdragen aan een betere leefomgeving voor oudere
inwoners met betere zorg en voorzieningen in
de nabijheid. Het college heeft deze motie omarmd en is dit jaar druk doende geweest met de
uitvoering. Als gevolg van de corona -uitbraak
heeft het college een deel van de voorgestelde
maatregelen niet kunnen uitvoeren, maar op het
vlak van ouderenhuisvesting, bewegingsondersteuning en de dementievriendelijke gemeente
zijn stappen ten goede gezet.
21-006

Motie ondersteuning
jonge mantelzorgers

1.

De raad nader te informeren over de
consequenties van de motie jonge mantelzorgers conform brief en de raad uit te
nodigen hierover het gesprek aan te
gaan.

Toelichting:
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De raad heeft een motie aangenomen om jonge
mantelzorgers te ontzien bij de afweging om
Wmo-zorg toe te kennen in een gezin. Het college informeert de raad per brief over de manier
waarop bij de Wmo-indicering te werk wordt gegaan als er jonge mantelzorgers betrokken zijn.
Het college is van mening dat er sprake is van
een zorgvuldige werkwijze en dat aanpassing
hiervan niet nodig is. Voorstel is om met de
raad in gesprek te gaan om de uitvoering van de
motie nader te overwegen.
21-007

Afdoening moties sociaal domein

1.

2.

In te stemmen met de afdoening van de
moties 1216 en 1238 aangaande finan-

12 januari
2021

ciën en maatregelen sociaal domein.
De raad hierover te informeren conform
brief en hiermee de moties als afgedaan
te beschouwen.

Toelichting:
Tijdens de begrotingsraad van november 2020
is een tweetal moties aangenomen met betrekking tot nieuwe maatregelen in het sociaal domein. Het gaat om de verwijzing naar jeugdhulp
en de tijdige betrokkenheid van de raad bij de
voorbereiding van maatregelen in het sociaal
domein. De moties zullen worden uitgevoerd
door intensivering van de aanpak en de communicatie met raad hierover. Zo wordt de toekenning van jeugdhulp met ingang van 2021 meer
gericht op het beperken van het volume bij de
specialistische zorg. Dat gebeurt vanuit de (regionale) inkoop en door meer lokale regie of
sturing vanuit de lokale toegang. Doel is en
blijft passende zorg tegen een (kosten)effectieve prijs. Het college sluit niet uit dat verder
ingrijpen nodig is om binnen de financiële kaders te kunnen blijven. De informat ievoorziening
naar de raad hierover wordt geïntensiveerd.
21-008

Managementletter 2020

1.

2.

De brief inzake de managementletter
12 januari
2020 vast te stellen en te verzenden aan 2021
de gemeenteraad;
Kennis te nemen van opgenomen bijlagen bij de raadsbrief ( OBA (Opvolging
Bevindingen Accountant ), stand van zaken per 13/11 en de managementletter
2020).
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Toelichting:
In november heeft de accountant de interim controle uitgevoerd bij de gemeente Westland.
Bij een interim -controle kijkt de account of de
processen binnen de gemeente gaan zoals deze
beschreven zijn. Daarop volgend heeft de accountant in december de managementletter uitgebracht. In deze managementletter beschrijft
de accountant de bevindingen die hij heeft naar
aanleiding van de controle. De toon van deze
managementletter is positief. De accountant
vindt dat de kwaliteit van de aanleveringen beter is dan de voorgaande jaren. Er zijn een paar
aanbevelingen gedaan. Hierop is een bestuurlijke reactie geformuleerd.
21-010

Opzegging ICT-samenwerking door Leid-

1.

schendam-Voorburg

De raad conform brief te informeren over 12 januari
de opzegging ICT -samenwerking door
2021
Leidschendam-Voorburg

Toelichting:
De colleges van de gemeenten Leidschendam Voorburg en Westland werken sinds medio 2013
samen op het gebied van ICT-beheer in een gezamenlijke beheerorganisatie binnen de organisatie van de gemeente Westland. Het college
van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft
op 10 november 2020 haar besluit toegezonden
tot opzegging van deze gemeentelijke samenwerking. Dit betekent dat er een ontvlechting
moet plaatsvinden van de ICT-beheerorganisatie. Het college heeft hiervoor een aantal richtinggevende uitspraken gedaan. De raad wordt
door middel van een raadsinformatiebrief op de
hoogte gebracht van de opzegging van het samenwerkingsverband per 1 juli 2022.
21-011

Besluit vormvrije MERbeoordeling omgevingsvergunningaan-

1.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Zwet-

12 januari

kade Noord nabij 1 te Wateringen' vast
te stellen.

2021

vraag 'Zwetkade Noord
nabij 1 te Wateringen' Toelichting:
(reconstructie N211).

Het project omvat de reconstructie van de provinciale weg N211 (Wippolderlaan). Om hierin te
kunnen voorzien is een omgevingsvergunning
aangevraagd, waar deze vormvrije m.e.r. -beoordeling onderdeel van uitmaakt. M.e.r. staat voor
milieueffectrapportage. Deze brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld.
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Met dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen
belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht
worden die zouden moeten leiden tot he t door
lopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen
van een milieueffectrapport (MER). Het besluit
om geen M.E.R. te maken is nodig voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning
'Zwetkade Noord nabij 1 te Wateringen’.
20-476

Voorstel tot beschik-

1.

De raad voor te stellen kredieten be-

12 januari

baarstelling van een
krediet voor investerin-

2021

a.

schikbaar te stellen van:
€ 300.000,- voorbereiding en uitvoering

gen in 2021 ten
behoeve van het Ge-

b.

“Uitbreiding Prinsenbos inrichtin g“
€ 290.000,- voorbereiding en uitvoering

biedsgericht Plan
2019-2022

c.

"Duurzaam MOP "
€ 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering "Sportpark De Hoge Bomen"
( € 2.040.000 uit de reserve Versterking

d.

financiële soliditeit)
€ 700.000,- voorbereiding en uitvoering

e.

"Led verlichting sportvelden "
€ 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering voor ‘’modernisering Waterman"
(€ 1.800.000 uit de reserve Versterking
financiële soliditeit, € 800.000 uit de reserve Zwembaden)

f.

€ 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering "zwembad Hoge Bomen (machines
e.d.)" (€ 1.700.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit)

g.

€ 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade strandpost Monster"

h.

€ 532.000,- voorbereiding en uitvoering
"Operationeel programma waterplan"

i.

€ 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering "Maatregelen wateroverlast Kralin-

j.

gerpolder"
€ 535.000,- voorbereiding en uitvoering
"Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid" (incl. € 159.000,-- aan subsidie

k.

inkomsten)
€ 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen"

l.

€ 323.700,-- voorbereiding en uitvoering
"Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en de kapitaallasten van dit
krediet te dekken uit de reserve.
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Toelichting:
In 2019 heeft d e gemeenteraad het GebiedsGericht Plan (GGP) vastgesteld. In het GGP zijn de
onderhoudsniveaus, kernwaarden en kwaliteiten
vastgesteld die gelden voor de buitenruimte. Elk
jaar stelt het college een GGP Uitvoeringsprogramma vast. In het GGP UP 2021 zijn de activiteiten opgenomen die in 2021 starten en/of
worden uitgevoerd. Om het GGP UP uit te kunnen voeren wordt een aantal kredieten ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
is de bevoegdheid van de gemeenteraad om
kredieten die zijn opgenomen in het MeerjarenInvesteringsProgramma (als onderdeel van de
programmabegroting 2021) en aangemerkt worden als “nieuw” goed te keuren. Met dit besluit
worden diverse investeringen goedgekeurd met
een bedrag van in totaal € 10.870.000,-. Het
gaat o.a. om investeringen in uitbreiding van het
Prinsenbos, sportpark De Hoge Bomen, modernisering van de Waterman, zwembad de Hoge
Bomen en voorbereiding van de reddingsbrigade
strandpost in Monster.
21-012

Verklaring van geen
bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning

De Raad voor te stellen:
1.

Honderdland nabij 10
(Honderdland fase 2
kavel e/f) te Maasdijk
W-AV-2018-1395

zoals opgenomen in de bijgevoegde
"Nota van beantwoording zienswijzen”;
2.

Hiermee de gevraagde verklaring van
geen bedenkingen te verlenen in verband
met de aanvraag om omgevingsvergunning voor Honderdland nabij 10 (Honderdland fase 2 kavel e/f) te Maasdijk W AV-2018-1395;

3.
4.

12 januari

De ingediende zienswijzen te beantwoor- 2021
den overeenkomstig de beantwoording

Geen exploitatieplan vast te stellen.
De portefeuillehouder het mandaat te
verlenen tot aanpassing van de stukken
indien er geen of beperkte aanpassing
nodig is.

Aantekening: wethouder Gardien kan zich niet
vinden in dit voorstel.
Toelichting:
Met dit besluit wordt een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven voor de aanvraag
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omgevingsvergunning voor het oprichten van
een logiesgebouw voor de tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten op de locatie Honderdland
nabij 10 te Maasdijk. Het logiesgebouw zal onderdak bieden aan 250 arbeidsmigra nten die tijdelijk voor de duur van maximaal 6 maanden ter
plaatse verblijven.
Op 18 september 2018 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor
deze aanvraag afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen
hebben met ingang van 18 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze
periode zijn 3 zienswijzen ingediend.
21-013

Gewijzigde vaststelling De raad voor te stellen om:
bestemmingsplan
'Verzamelplan Kernen'

1.

wijzen te beantwoorden overeenkomstig
de beantwoording zoals opgenomen in
de nota van beantwoording zienswijze
‘Verzamelplan Kernen’;
2.

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;

3.
4.

Geen exploitatieplan vast te stellen;
Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ met identificatienummer
NL.IMRO.1783.KRNVERZAMELPL-

5.

12 januari

De tegen het ontwerpbestemmingsplan
2021
‘Verzamelplan Kernen’ ingediende ziens-

Nabp.VA01 gewijzigd vast te stellen;
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 27-10-2020.

Toelichting:
Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ is
opgesteld om hiaten in verschillende bestemmingsplannen te herstellen. Hiermee worden
toezeggingen en afspraken tussen de perceeleigenaren en de gemeente geborgd. Tevens worden in het verleden verl eende omgevingsvergunningen, door de gemeente verkochte
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gronden en de vuurwerk -verkooppunten geformaliseerd. In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ zijn ook de zogenaamde ‘witte
vlekken’ opgenomen, locaties waarvoor geen
bestemmingsplan bestaat of het bestemmingsplan niet digitaal ontsloten is. Het is van belang
dat deze locaties vóór de inwerkingtreding van
de Omgevingswet worden gedekt met een digitaal raadpleegbaar bestemmingplan, omdat ze
anders van rechtswege geen deel uitmaken van
het omgevingsplan. Met dit besluit wordt de
raad gevraagd de tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden, de ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan voorgestelde wijzigingen over te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen.
21-014

Verordening Afvalwater, hemelwater en

1.

grondwater Westland

De raad voor te stellen de Verordening
Afvalwater, hemelwater en grondwater

12 januari
2021

Westland vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de vigerende Verordening Afvalwaterverwerking 2014.
Toelichting:
Een van de instrumenten om uitvoering te geven
aan het gemeentelijk beleid op het gebied van
afvalwater, hemelwater en grondwater is het
vaststellen van een "verordening afvalwater, hemelwater en grondwater", zoals bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer. Dit artikel
geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om bij
verordening algemene regels te stellen voor de
aansluiting op het gemeenteriool, het op of in
de bodem brengen van afvloeiend hemelwater of
van grondwater op of in de bodem. De verordening Afvalwater, hemelwater en grondwater vervangt de verordening Afvalwaterverwerking
2014.

21-015

Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen Westland

1.

De raad voor te stellen de wijziging van
de Beheersverordening begraafplaatsen
Westland 2013 vast te stellen.

Toelichting:
In de Beheersverordening begraafplaatsen
Westland 2013 worden allerlei onderwerpen
voor de begraafplaatsen geregeld. Te denken
valt aan het ordelijk verloop van begrafenissen
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en bepalingen over het ruimen van graven. Vanuit inwoners is er een toenemende belangstelling voor begraven op zaterdagmiddag. De
huidige verordening voorziet hier niet in. Het
college heeft besloten aan de raad voor te stellen de verordening aan te passen, zodat begraven op zaterdagmiddag tot 16.00 uur mogelijk
wordt.
21-016

Beleidsregels inwoning

1.

De beleidsregels inwoning vast te stel-

2.

len;
2021
De beleidsregels bekend te maken in het

12 januari

3.

Gemeenteblad.
De raad hierover te informeren middels
een nog in mandaat op te stellen raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Met de inwerkingtreding van het ‘voorbereidingsbesluit wonen’ en het ‘paraplubestemmingsplan wonen Westland’ is het niet langer
toegestaan een woning te bewonen met meer
dan één huishouden. Het college maakt het met
de beleidsregels inwoning mogelijk om in het
geval van familiaire relaties (tijdelijk) met twee
huishoudens een woning te bewonen en hiervoor dan (beperkte) zelfstandige voorzieningen
in de woning aan te brengen, zoals een extra
keuken en douche.
21-017

Voorstel tot vaststelling van het bestem-

De raad voor te stellen om:
1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan

mingsplan Prinsenland
te Honselersdijk

'Prinsenland te Honselersdijk' ingediende zienswijze te beantwoorden overeenkomstig de nota van beantwoording
zienswijzen;
2.

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;

3.

Het bestemmingsplan 'Prinsenland te
Honselersdijk' met identificatien ummer
NL.IMRO.1783.HONPRINSENLANDpbp VA01 gewijzigd vast te stellen;

4.
5.

Geen exploitatieplan vast te stellen;
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
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van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 02-11-2020.
Toelichting:
Dit besluit betreft de gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan ‘Prinsenland te Honselersdijk'. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 27 woningen op de locatie Burgemeester Hoogenboomstraat 5 in Honselersdijk. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 12
november 2020 ter inzage gelegen. Er is in deze
periode 1 zienswijze ingediend. Ten opzichte
van het ontwerp is een wijziging aangebracht in
de ladder voor duurzame verstedelijking in de
toelichting. Deze ladder is een verplichte motivering die moet worden opgenomen bij ieder
plan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling .
21-018

Verklaring van geen
De Raad voor te stellen:
12 januari
bedenkingen aanvraag
1. De ingediende zienswijzen te beantwoor- 2021
omgevingsvergunning
Zuideinde nabij 14 te
Naaldwijk (Zuideinde
16A. t/m 16H. 16K) W-

den overeenkomstig de beantwoording
zoals opgenomen in de bijgevoegde
2.

AV-2020-0695

"Nota van beantwoording zienswijzen”;
Hiermee de gevraagde verklaring van
geen bedenkingen te verlenen in verband
met de aanvraag om omgevingsvergunning voor Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk (Zuideinde 16A. t/m 16H. 16K) W -

3.

AV-2020-0695.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting:
Met dit besluit wordt een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van acht sociale huurappartementen voor starters en twaalf
zorgappartementen op het perceel Zuideinde
nabij 14.
ln het vigerende bestemmingsplan 'Centrum
Naaldwijk' heeft het plangebied in zijn geheel de
bestemming "bedrijf". Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, moet via een Verklaring van geen bedenkingen van het bestemmingsplan 'Centrum Naaldwijk' worden afgeweken.
Op 22 september 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning met
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bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen hebben met ingang van
16 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. In deze periode zijn 6 zienswijzen ingediend
21-019

Aanpassing artikel 7b,
lid 2 van de model an-

1.

Artikel 7b, lid 2 van de model anterieure
overeenkomst te wijzigen

12 januari
2021

terieure overeenkomst
Toelichting:
Het college van B&W heeft op 3 november 2020
de model anterieure overeenkomst vas tgesteld.
Als een particuliere initiatiefnemer de gemeente
om medewerking vraagt voor de ontwikkeling
van een ruimtelijk plan, maakt de gemeente
vooraf afspraken met deze partij. Deze afspraken worden opgenomen in een overeenkomst,
de anterieure overeenkomst. Het college wenst
voortaan te werken met een modelovereenkomst
waarin alle relevante bepalingen zijn opgenomen en die toepasbaar is voor alle ruimtelijke
initiatieven in de gemeente. Hiermee komt er
een einde aan de veelheid aan soorten en smaken overeenkomsten en werkt de gemeente
Westland vanuit één actueel, allesomvattend
model.
Met dit besluit wordt een aanvulling op de modelovereenkomst vastgesteld voor anterieure afspraken. Hiermee is het anti -speculatiebeding in
de model anterieure overeenkomst alleen van
toepassing op de betaalbare woningen, waar het
ook voor bedoeld is.
21-020

Gewijzigde vaststelling De raad voor te stellen om:

12 januari

bestemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11 te Naald-

2021

1.

wijk’

De tegen het ontwerpbestemmingsplan
‘Dijkweg nabij 11 te Naaldwijk’ ingediende zienswijzen te beantwoorden
overeenkomstig de beantwoording zoals
opgenomen in de nota van beantwoording zienswijze ‘Dijkweg nabij 11 te

2.

Naaldwijk’;
De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept
raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte Staat van Wijzigingen,

3.

over te nemen;
Geen exploitatieplan vast te stellen;
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4.

Het bestemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11
te Naaldwijk’ met identificatienummer
NL.IMRO.1783.NWKDIJKWGnb11obp -

5.

VA01 gewijzigd vast te stellen;
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. juni 2018.

Toelichting:
Plan is om ter hoogte van het perceel aan de
Dijkweg naast nummer 11 in Naaldwijk een appartementencomplex te realiseren met daarin 20
woningen en ruimte voor een maatschappelijke
functie. Met dit besluit wordt de raad gevraagd
de tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden, de ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan voorgestelde wijzigingen over te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
21-021

Voorstel tot vaststel-

De raad voor te stellen op basis van het

12 januari

ling van de geactualiseerde grondexploita-

Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2021-2024 de geactualiseerde

2021

ties, op basis van het
Meerjarenperspectief

grondexploitatiecomplexen met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en

Gebiedsontwikkeling
2021-2024 (MPG 20212024)

1.

2.

de begrotingswijziging vast te stellen.
Op grond van artikel 55, lid 1 en artikel
25, lid 2 Gemeentewet aan het college
en aan hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, geheimhouding op te leggen totdat de desbetreffende grondexploitaties afgesloten
zijn, omtrent de inhoud van de bijlagen
(Position Papers) van het MPG 2021 2024.

Toelichting:
Conform artikel 20 van de Financiële Verordening 2019 Gemeente Westland biedt het college
jaarlijks een geactualiseerd Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (MPG) aan de gemeenteraad aan. De geactualiseerde grondexploitaties dienen uiterlijk in februari 2021 door de
raad te worden vastgesteld zodat de fin anciële
consequenties bij de jaarrekening 2020 kunnen
worden verwerkt.
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Het MPG 2021-2024 geeft de stand van zaken
van de gemeentelijke grondexploitaties weer per
1 september 2020 en geeft prognoses van nog
te verwachten kosten en opbrengsten voor de
resterende looptijd vanaf die datum. Ten opzichte van de begroting 2020 zal het resultaat in
de jaarrekening 2020 per saldo met € 483.592
gunstig worden beïnvloed.
21-022

Overdracht achtervangpositie van €

1.

880.947 aan de gemeente Barendrecht

In te stemmen met het, in het kader van 17 december
de betreffende activa/passiva transactie, 2021
overdragen van de achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw aan de gemeente Barendrecht.

2.

Hiermee alle rechten, met inbegrip van
wilsrechten en nevenrec hten, en verplichtingen van gemeente Westland jegens de Bank, het Waarborgfonds en
Vestia in verband met de achtervangpositie van gemeente Westland jegens het
Waarborgfonds over te dragen aan de
gemeente Barendrecht.

Toelichting:
Het college heeft besloten een aan Barendrechtse woningen gekoppelde achtervangpositie
ter waarde van € 880.947 over te dragen aan de
gemeente Barendrecht. Hierdoor wordt het mogelijk om de Vestia-woningen in Barendrecht
over te dragen aan andere corporaties.
21-023

Aanbieden jaarrappor-

1.

tage Westlandse Toetsingscommissie Woningurgentie 2019

2.

Kennis te nemen van de jaarrapportage

12 januari

van de Westlandse Toetsingscommissie
Woningurgentie 2019.

2021

De jaarrapportage van de Westlandse
Toetsingscommissie Woningurgentie
2019 conform brief aan te bieden aan de
raad.

Toelichting:
De Westlandse Toetsingscommissie Woningurgentie stelt elk jaar een jaarrapportage vast
over de aanvragen urgentieverklaringen die zijn
ontvangen en afgehandeld. Het betreft een verslag op hoofdlijnen over de 58 aanvragen voor
een urgentieverklaring die zijn geregistreerd in
de periode van 1 januari 2019 tot en met 31
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december 2019. De commissie heeft 17 keer
een positief advies afgegeven.
21-024

Besluit inzet flexibel

1.

cameratoezicht Patijnenburg in Naaldwijk

Het “Besluit inzet flexibel cameratoezicht 12 januari
Patijnenburg in Naaldwijk” vast te stellen.

2.

2021

De raad hierover te informeren conform
brief.

Toelichting:
Naar aanleiding van incidenten bij Poolse
supermarkten in Nederland, is door de politie
tijdelijk cameratoezicht ingesteld bij de Poolse
supermarkt aan de Patijnenburg in Naaldwijk.
Omdat door de incidenten de fysieke en sociale
veiligheid in de omgeving van de supermarkt
fors onder druk is komen te staan, is het besluitvormingsproces gestart om als gemeente
het cameratoezicht na deze periode voort te
zetten. De voorgenomen duur van dit toezicht is
drie maanden.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV onveilige fietssituatie Nieuweweg -Veilingweg Honselersdijk (20-0333847)
beantwoording artikel 42 vragen WV
handhaving eenrichtingsverkeer Van der
Horstweg 's-Gravenzande (20-0331682)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
planvorming zwembad De Waterman
(20-0313940)
beantwoording artikel 42 vragen WV
aanbesteding leerlingenvervoer
(20-0335219)
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