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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 19 januari 2021
(21-0050146) ongewijzigd vast te stellen.

26 januari
2021

Evaluatie jaarwisseling

1.

2020-2021

De raad te informeren over de evaluatie

26 januari

van de jaarwisseling 2020-2021 conform
brief.

2021

Toelichting:
De gemeente heeft samen met haar veiligheidspartners het verloop van de jaarwisseling geevalueerd. Er is zowel in de voorbereiding als
tijdens de jaarwisseling goed samengewerkt tussen de politie, boa’s, beveiligers en buurtpreventen. Op de meeste plekken in Westland is de
jaarwisseling rustiger verlopen dan voorgaande
jaren. Wel heeft een groep mensen in Maasdijk
(Tuindersweg) en Monster (Golfslag/Slangekruid) flinke overlast veroorzaakt.
De inwoners van Westland hebben zich voor het
overgrote deel goed gehouden aan de coronamaatregelen en het tijdelijke vuurwerkverbod en
hebben hun verantwoordelijkheid genomen.
Hierdoor is overbelasting van de zorg tijdens de
jaarwisseling uitgebleven.
Er is voor een totaalbedrag van € 26.542,50 aan
schade veroorzaakt in de openbare ruimte. Dat
is een halvering ten opzichte van vorig jaar.
21-035

Voorfinanciering com-

1.

De ouderbijdrage voor de gesubsidieerde 26 januari

pensatie ouderbijdrage
gesubsidieerde peuter-

peuteropvang en voorschoolse educatie
binnen de kinderopvang met terugwer-

opvang en voorschoolse educatie

kende kracht vanaf 16 december 2020 te
compenseren conform het verzoek van

vanaf 16 december
2020

het Rijk. Dit voor zo lang de kinderopvang gesloten is en het Rijk de ouderbijdrage voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag vergoedt (in ieder geval
tot en met 17 januari 2021) of tot het
Rijk anders beslist.
2.

Het mogelijk te maken dat de kinderopvangorganisaties maandelijks een factuur naar de gemeente kunnen sturen
voor de compensatie van de ouderbijdrage voor de gesubsidieerde peuteropvang en voorschoolse educatie.
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3.

Dit besluit ook te laten gelden voor
eventuele volgende periodes van sluiting
van de kinderopvang als gevolg van de
coronacrisis waarbij het Rijk besluit de
ouderbijdrage te vergoeden voor ouders
met recht op kinderopvangtoeslag en het
Rijk de gemeente verzoekt hetzelfde te
doen voor ouders met gesubsidieerde
peuteropvang en/of VVE.

Toelichting:
Sinds 16 december jl. is de kinderopvang (opnieuw) gesloten als gevolg van de coronamaatregelen van het Rijk (m.u.v. noodopvang). Dit
betekent dat ouders hun kind(eren) dus niet
meer kunnen brengen volgens het contract dat
ze hebben afgesloten. Het Rijk heeft aangekondigd net als in de periode van 16 maart tot en
met 8 juni 2020 ouders met recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst hun ouderbijdrage terug te betalen. Om geen ongelijkheid
tussen ouders met en ouders zonder kinderopvangtoeslag te krijgen, is aan gemeenten gevraagd hetzelfde te doen voor ouders met ee n
kind op de gesubsidieerde peuteropvang en/of
VVE. Gemeenten zullen hiervoor van het Rijk
extra middelen ontvangen.
21-036

Besluit op bezwaar
Hertenlaan 2

1.

Gedeeltelijk in te stemmen met het ad26 januari
vies van de Commissie bezwaarschriften, 2021
doch af te wijken qua motivering en dictum van het advies.

2.

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

3.

Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

Toelichting:
De Commissie bezwaarschriften heeft n.a.v. de
door de eigenaar van het pand Hertenlaan 2 en
omwonenden ingediende bezwaren advies aan
het college gegeven. In dit advies bevestigt de
commissie dat het college terecht het verzoek
van de omwonenden om handhavend op te treden tegen de bewoning heeft afgewezen. De
commissie geeft onder andere tevens aan dat
ter plekke meer dan 12 personen gehuisvest
mogen worden. Het college is het daar niet mee
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eens en is van mening dat alleen gekeken moet
worden naar het daadwerkelijke feitelijke gebruik ten tijde van het handhavingsbesluit. Het
gaat namelijk om de toepassing van het overgangsrecht, waarbij het feitelijk gebruik doorslaggevend is.
21-037

Actualisering

1.

Mandaatregeling

De “Mandaatregeling college en burge-

26 januari

meester Westland" vastgesteld op 19 de- 2021
cember 2017 in te trekken;
2.

De mandaatregeling Westland 2021 vast
te stellen door zowel het college als de
burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan;

3.

Het DT te machtigen (volmacht) om, na
afstemming met de wethouder P&O, namens het college personele regelingen/privaatrechtelijke regelingen van ar-

4.

beidsvoorwaarden vast te stellen.
De gemeentesecretaris te verzoeken ten
behoeve van het college een verantwoordingscyclus op te stellen gebaseerd op
de mandaatregeling.

Toelichting:
In de mandaatregeling wordt geregeld welke
functies bevoegd zijn om genoemde besluiten in
naam van het college dan wel de burgemeester
te nemen. Op die manier is voor iedereen
helder of de besluiten door de juiste persoon/functie zijn genomen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de mandaatregeling
2018 zijn onder andere de wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA; personele regelingen), het toevoegen van mandaat
aan de gemeenteadvocaat voor het nemen van
procesbesluiten en de toevoeging van de Wet
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
en de wet Basis Registratie Ondergrond (BRO).
21-038

Afdoening motie wijkagent in positie

1.

De raad te informeren conform brief over 26 januari
de motie wijkagent in positie en hiermee
de motie als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
In de vergadering van 10 november 2020 heeft
de gemeenteraad de motie ‘wijkagent in positie’
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aanvaard. Daarin is de burgemeester verzocht
om in de media de contactmogelijkheden met de
wijkagenten per kern onder de aandacht te
brengen en met de leiding van de politie in
Westland te onderzoeken of de wijkagenten op
vaste momenten in de dorpen een vorm van
spreekuur kunnen houden. De gemeente brengt
de contactmomenten periodiek onder de aandacht via de gemeentelijke communicatiekanalen (de laatste keer was in december). De burgemeester gaat in overleg over een mogelijk
spreekuur van de wijkagenten. De motie wordt
hiermee als afgedaan beschouwd.
21-039

Participatiewet
beleidsregels Krediet-

1.

hypotheek 2021

De Beleidsregels Krediethypotheek Parti- 26 januari
cipatiewet Westland 2021 conform docu- 2021
ment vast te stellen met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2021.

2.

Conform brief te reageren op het advies
van de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW).

Toelichting:
Het college stelt regels vast met afspraken en
voorwaarden voor het afsluiten en aflosse n van
een krediethypotheek op de overwaarde van een
huis van een inwoner die een beroep doet op
bijstand. De bijstand wordt verstrekt in de vorm
van een lening. De gemeente gaat als zekerheid
een hypotheek afsluiten op de overwaarde van
de woning. De hoogte van deze (krediet)hypotheek hangt af van de overwaarde van de woning. Als de overwaarde na aftrek van het vrij te
laten bedrag van € 53.100 lager is dan € 6.000,
dan wordt er geen krediethypotheek gevestigd.
De krediethypotheek wordt afgelost als de bijstandsuitkering stopt of als de woning wordt
verkocht. Daarbij wordt rekening gehouden met
de persoonlijke situatie.
21-040

Subsidie Jeugdformaat

1.

Akkoord te gaan met het verstrekken van 26 januari
een eenmalige subsidie door het Servi2021
cebureau H10 aan Jeugdformaat. Het
aandeel van Westland voor deze subsidie bedraagt maximaal €300.000 voor de
jaren 2021 en 2022.

2.

Het exacte bedrag te berekenen aan de
hand van de verdeelsleutel zoals gehanteerd door het servicebureau H10.
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3.

Ondertekeningsmandaat te verlenen aan
de directeur van het servicebureau H10
om de subsidiebeschikking te ondertekenen.

Toelichting:
Jeugdformaat biedt specialistische jeugd - en
opvoedhulp in de regio Haaglanden aan kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen
kracht even niet meer redden. De H10 gemeenten verstrekken samen een eenmalige en incidentele subsidie aan Jeugdformaat , waarmee zij
de interne bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter kunnen organiseren. Hiermee kan een
groter deel van de tijd besteed worden aan contact met cliënten.
21-041

Bewonersbrief inzake

1.

Kennis te nemen van de brief van het ad- 26 januari

Flexwoningen Oostduinlaan te ’s-Graven-

2.

vocatenkantoor d.d. 28 december 2020.
Akkoord te gaan met de nog aan te pas-

zande

2021

sen reactie van de gemeente Westland
op de brief.
Toelichting:
Om een bijdrage te leveren aan de verlichting
van de druk op de woningmarkt heeft het college de ambitie om flexwoningen te realiseren.
In juli 2020 heeft het college besloten e en gemeentelijk perceel aan de Oostduinlaan in ’s Gravenzande verder op haalbaarheid te onderzoeken. De ontsluitingsweg van de locatie aan
de Oostduinlaan is eigendom van een aantal bewoners. Een aantal van hen heeft aangegeven
niet mee te willen werken aa n de ontsluiting van
het project. Ze vinden deze locatie ongeschikt
voor flexwoningen. Met dit besluit geeft het college een reactie op de brief van de advocaat
van de omwonenden, die ingaat op de bezwaren
tegen de toekomstige realisatie van flexwoningen aan de Oostduinlaan.

21-042

Toestemming hanteren

1.

De heer J. Oprel gedurende 1 jaar (01 -

26 januari

langere termijn inhuur
externe Bedrijfsmaat-

01-2021 t/m 31-12-2021) extern in te hu- 2021
ren voor de verzorging van Bedrijfsmaat-

schappelijk werker

schappelijk werk (BMW) t.b.v. het gemeentepersoneel.
2.

Aansluitend BMW (van 01-01-2022 tot
einde looptijd van het contract, t.w. 1
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maart 2023) onder te brengen bij onze
3.

huidige arbodienst Zorg van de zaak.
Na 01-03-2023 BMW op te nemen in de
aanbesteding van de nieuw te werven arbodienst.

Toelichting:
Het betreft een voortzetting van de samenwerking met de bestaande bedrijfsmaatschappelijk
werker. In de coronatijd is het van belang dat de
voortgang van deskundige begeleiding van medewerkers goed is gewaarborgd. Bovendien is
het belangrijk dat medewerkers een vertrouwde
BMW-er kunnen bezoeken, die bekend is met de
organisatie en op een goede wijze adviseert.
Betrokkene heeft een goed draagvlak onder de
medewerkers, het management en medezeggenschap. Met de samenwerking wordt voorkomen
dat stagnatie in de begeleiding van medewerkers ontstaat of een wachttijd optreedt . Hierdoor
wordt uitval voorkomen
21-043

Aanvraag vergunning
tot omzetting van een

1.

woning naar onzelfstandige woonruimten
voor 8 personen aan
de Eikenhof 58 te De

Aanvraag vergunning voor het omzetten
naar onzelfstandige woonruimten voor 8
personen van de woning aan de Eikenhof
58 te De Lier te weigeren.

2.

De aanvrager conform brief over het besluit te informeren.

Lier
Toelichting:
Voor de locatie Eikenhof 58 te De Lier is een
aanvraag om vergunning tot omzetting van een
woning naar onzelfstandige woonruimten voor 8
personen ingediend. De aanvraag voldoet niet
aan de ‘Beleidsregels onttrekking, omzetting
van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige
woonruimte of woonvorming Westland 2019’.
Daarin staat dat woonruimte met een WOZ waarde tot € 400.000,-- in principe als schaars
moet worden beschouwd en voor de woningvoorraad wordt behouden. Eikenhof 58 te De Lier is
een eengezinswoning in een woonwijk die is
aangekocht door de aanvrager voor een bedrag
dat onder die € 400.000 ligt. Daarom kan geen
medewerking worden verleend aan deze aanvraag.
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21-044

Schrijven inzake stand

1.

van zaken korte termijn
locaties Wonen

De raad conform de nog aan te passen

26 januari

brief te informeren over de stand van za- 2021
ken op diverse woondossiers.
Toelichting:
In de raadsbrief wordt de stand van zaken beschreven met betrekking tot in totaal 9 locaties
waarop flexwoningen, huisvesting voor arbeidsmigranten en de opgaven op het gebied van wonen en zorg worden gerealiseerd. Het college
geeft prioriteit aan deze 9 locaties om op de
korte termijn de druk op de woningmarkt te verlichten. Voor flexwonen gaat het om locaties
aan de Haagweg in Monster, Dijckerwaal in
Naaldwijk en Oostduinlaan in ’s -Gravenzande.
De prioritaire locaties voor wonen en zorg zijn
de Wittebrug in Poeldijk, de Naaldhorst in
Naaldwijk en de Aloysiusschool in Monster.
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten ligt
de focus op het Hortihotel Westland in Honselersdijk, Park de Lier aan de Oostbuurtseweg en
de pilot huisvesting arbeidsmigranten op de
tuinderspercelen.

21-045

Verantwoording zelf-

1.

De Rapportage informatiebeveiliging

26 januari

evaluatie Basisregistratie Personen

2021

2.

BRP vast te stellen en te ondertekenen.
Het Informatiebeveiligingsplan BRP en

(BRP), Paspoorten en
Nederlandse Identi-

3.

PNIK 2021 vast te stellen.
De uittreksels Zelfevaluatie BRP, PNIK

teitskaarten (PNIK) en
Registratie Niet Inge-

en RNI te ondertekenen en de managementrapportages aan de minister van de

zetenen (RNI)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan te bieden en te verzenden
naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
Besluit burgemeester:
1. De Rapportage informatiebeveiliging
PNIK vast te stellen en te ondertekenen.
Toelichting:
Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek
uit naar de inrichting, werking en beveiliging
van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook
worden de processen rondom Paspoorten en
Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK) en Nederlandse identiteitskaarten en de Registratie
Niet-ingezetenen door de gemeenten geëvalueerd. Dit wordt ook wel de zelfevaluatie
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genoemd. Het uitvoeren van de zelfevaluaties is
wettelijk verplicht. De gemeente Westland
scoort voor alle eerdergeno emde onderwerpen
over het algemeen een voldoende. Een aantal
aanbevelingen die uit de zelfevaluaties zijn
voortgekomen, is opgenomen in het informatiebeveiligingsplan 2021. Met het vaststellen van
deze stukken wordt voldaan aan de wettelijke
verplichting op het gebied van BRP, PNIK en
RNI. Tevens dienen de uittreksels van de resultaten van de onderzoeken vóór 14 februari 2021
aan de Autoriteit Persoonsgegevens (BRP) en
aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BRP, PNIK en RNI) te worde n
verstrekt.
21-048

Besluit op vormvrije
m.e.r.-beoordeling

1.

Dijkweg, nabij Hofstraat 31A t/m 41 te
Honselersdijk

Positief te besluiten op de vormvrije
m.e.r.-beoordeling Dijkweg, nabij Hof-

26 januari
2021

straat 31A t/m 41 te Honselersdijk
Toelichting:
Op 5 november 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen het wijzigen van een
bestaande regionale buisleiding voor het
transport van gas op de locatie Dijkweg, nabij
Hofstraat 31A t/m 41 te Honselersdijk. Omdat
uit beoordeling blijkt dat kan worden uitgesloten
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu kan hebben, wordt besloten dat
voor de aangevraagde activiteit geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.

21-049

Benoemen van een
nieuwe openbare
ruimte nabij Sportlaan
19 te De Lier

1.

Een nieuwe openbare ruimte te benoemen als Winterroos te De Lier.

26 januari
2021

Toelichting:
Op de locatie tussen Sportlaan 19 en 23 te De
Lier worden een appartementencomplex en 20
eengezinswoningen gerealiseerd. Ten behoeve
van de adressering van de appartementen en
eengezinswoningen dient de nieuwe openbare
ruimte een naam te krijgen.

21-050

Weigeren omgevingsvergunning en verkla-

1.

In te stemmen met de bestemmingsplan- 26 januari
toets waaruit blijkt dat de aanvraag om
2021

ring van geen bedenkingen hotel Honderd-

omgevingsvergunning voor een hotel op
het perceel Honderdland Noord nabij 10

land Noord nabij 10
(HL fase 2 kavel 50

(HL fase 2, kavel 50 c/g) te Maasdijk op
basis van jurisprudentie beoordeeld moet

c/g) te Maasdijk

worden als logiesgebouw;
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2.

De gemeenteraad voor te stellen een
(ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor een logiesgebouw op het perceel Honderdland Noord nabij 10 (HL
fase 2, kavel 50 c/g) te Maasdijk te weigeren vanwege strijd met een goede
ruimtelijke ordening;

3.

De gemeenteraad voor te stellen de geweigerde (ontwerp) verklaring van geen
bedenkingen als definitief te beschouwen
indien er geen zienswijzen worden ingediend.

Toelichting:
Er is een vergunning aangevraagd om nabij bedrijventerrein honderdland een hotel te mogen
bouwen. De gemeente Westland weigert deze
aanvraag, omdat niet aannemelijk is gemaakt
dat het gaat om een hotel. Redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat het pand zal worden
gebruikt als logiesgebouw voor langdurig verblijf. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en
ruimtelijk ongewenst.
21-051

Voorstel tot vaststelling van het bestem-

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

mingsplan 'De Schakel
te Maasdijk'

'De Schakel te Maasdijk' ingediende
zienswijze te beantwoorden overeenkomstig de nota van beantwoording zienswijzen;
2.

Het bestemmingsplan 'De Schakel te
Maadsdijk' met identificatienummer
NL.IMRO.1783.MSDSCHAKEL pbp-VA01
vast te stellen;

3.
4.

Geen exploitatieplan vast te stellen;
Te bepalen dat voor de ondergrond van
dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt
van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) d.d. 03-11-2020.

Toelichting:
Dit besluit betreft de vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Schakel te Maasdijk'. Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch de
omzetting van een oude schoollocatie naar woningbouw met bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en groen mogelijk. Het betreft een globaal bestemmingsplan dat de mogelijkheid biedt
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tot het realiseren van 20 sociale huurappartementen en 6 grondgebonden woningen in het
middeldure huursegment. Op het terrein zal minimaal 500 m² groen aan de zijde van de Prinses Wilhelminastraat gerealiseerd worden. Parkeerplaatsen worden binnen het eigen plangebied gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan
heeft tot en met 24 december 2020 ter inzage
gelegen. Er is in deze periode 1 zienswijze ingediend. Ten opzichte van het ontwerp zijn geen
wijzigingen aangebracht.
21-052

Zienswijze Omgevingsbeleid 2020 provincie

1.

Zuid-Holland

Een zienswijze in te dienen m.b.t. het
Omgevingsbeleid 2020 van de provincie

26 januari
2021

Zuid-Holland conform brief.
Toelichting:
De provincie wijzigt het Omgevingsbeleid en
heeft het ontwerp daarvan ter inzage gelegd. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te dienen. De gemeente maakt
van deze mogelijkheid gebruik , omdat het
provinciaal Omgevingsbeleid onvoldoende
flexiblileit biedt om invulling te geven aan de
Westlandse woningbouwopgave, de
ontwikkelingen van het agrologistieke cluster in
Westland worden onderbelicht, de afspraken die
zijn gemaakt binnen verschillende
mobiliteitsplatforms onvoldoende zijn verwerkt
en kaartmateriaal afwijkt van de bestaande
situatie.

21-053

De nota van beantwoording van zienswij-

1.

De nota van beantwoording van zienswij- 26 januari
zen behorende bij het 'Voorstel tot vast- 2021

zen behorende bij het
'Voorstel tot vaststel-

stelling van de verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergun-

ling van de verklaring
van geen bedenkingen

ning Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk' te
wijzigen;

aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde
nabij 14 te Naaldwijk'
te wijzigen

2.

De gewijzigde nota van beantwoording
zienswijzen en de gewijzigde ruimtelijke
onderbouwing toe te voegen aan het
raadsvoorstel 'Voorstel tot vaststelling
van de verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk'.

Toelichting:
Op 12 januari 2021 is besloten de raa d voor te
stellen een verklaring van geen bedenkingen af
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te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van acht sociale huurappartementen voor starters en twaalf zorgappartementen op het perceel Zuideinde nabij 14. Na
de collegebehandeling van het raadsvoorstel is
gebleken dat de nota van beantwoording zienswijzen een fout bevatte. Met dit besluit wordt de
gewijzigde nota van beantwoording zienswijzen
vastgesteld en doorgestuurd naar de raad.
21-054

Gemeentelijke participatie in de WUR club

1.

van 100, WHC-Expo en
Tomatoworld

In te stemmen met de verlenging van de
participatie van de gemeente Westland
in WHC-Expo met 4 jaar, à € 16.000 per
jaar, en de bijbehorende overeenkomst

2.

aan te gaan.
In te stemmen met een participatie in het
Indoor farming programma van het WHC,
voor 4 jaar, à € 9.000 per jaar, en de bij-

3.

behorende overeenkomst aan te gaan .
In te stemmen met het ambassadeurschap lidmaatschap van de club van 100
van WUR Glastuinbouw, voor 4 jaar, à €
15.000 per jaar, en de bijbehorende
overeenkomst aan te gaan.

4.

In te stemmen met partnerschap van Tomatoworld, voor 4 jaar, à € 7.500 per
jaar, en de bijbehorende overeenkomst
aan te gaan.

5.

De partnerschappen alle 4 in te laten
gaan op 1 januari 2021.

6.

De dekking voor de bijbehorende €
47.500 euro per jaar te vinden in budget
Economie algemeen.

Besluit burgemeester:
1. Op grond van artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet, wethouder A. Abee te
machtigen om de overeenkomsten namens de gemeente te ondertekenen.
Toelichting:
Wij willen onze internationale positie als het
silicon valley van de glastuinbouw behouden en
versterken. In Westland komt alles bij elkaar en
wordt gewerkt aan oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk en de voedselveilighei d, maar
ook aan het kleuren van de wereld met bloemen
en planten. Om dit unieke cluster
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Nr. 21-0052610

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

toekomstbestendig te houden participeert de gemeente in de key-players van de Greenport: Wageningen University & Research club van 100
(onderzoek en onderwijs); WHC (showcase van
de sector, ontmoeten en onderwijs) en Tomatoworld (marketing, uithangbord van de sector,
onderwijs en toerisme).
Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen CDA on- 26 januari
dermijning bedrijfsinvesteringszo nes.
(20-0330053)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV toestemming College aantasting Natura
2000 (21-0039584)
beantwoording artikel 42 vragen WV onroerende zaken gemeente in Westland
(20-0332808)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden –

•

herkansing (20-0299825)
beantwoording artikel 42 vragen VVD

•

Woonboten (20-0333567)
beantwoording artikel 42 vragen WV controle naleving Coronaregels (20 0337464)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV subsidiekansen voor sociale woningbouw
(20-0341120)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
schrijven provincie m.b.t. financieel toezicht begroting 202 (20-0345097)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV Perzikenstraat Naaldwijk (21 -0037368)
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