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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 28 januari 2021
(21-005707) ongewijzigd vast te stellen.

2 februari
2021

Aanvraag

1.

De WestlandStek toe te kennen aan de

3 november
2020

2.

heer J.P. van Ruijven.
De WestlandStek uit te reiken ter gele-

WestlandStek

genheid van zijn afscheid van de Interkerkelijke Kerstmeeting.
Toelichting:
Het college kan een WestlandStek toekennen
aan personen die zich gedurende een
aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar
op bijzondere wijze hebben ing ezet voor een
organisatie/vereniging in de gemeente Westland
en/of haar rechtsvoorgangers. De heer Van
Ruijven heeft zich sinds 1998 vrijwillig ingezet
voor de Interkerkelijke Kerstmeeting, jaarlijks
georganiseerd op Tweede Kerstdag, in De Lier.
Jaarlijks bezoeken 1500-2000 personen de
kerstviering.
21-055

Addendum corona-

1.

meerkosten jeugdhulp
H-10 2020
2.

3.

In te stemmen met het addendum

2 februari

Corona-meerkosten jeugdhulp H10 2020
en deze vast te stellen;

2021

Voor de uitvoering van het addendum
een volmacht te verlenen aan de directeur van het servicebureau H10.
Inzet middelen te maximeren tot de bijdrage van het Rijk.

Besluit burgemeester:
1. Op grond van artikel 171 Gemeentewet
een volmacht te verlenen aan de directeur van het servicebureau H10 om namens de gemeente het addendum Corona-meerkosten jeugdhulp H10 2020 te
ondertekenen.
Toelichting:
Aanbieders van jeugdhulpvoorzieningen maken
als gevolg van de RIVM-richtlijnen inzake corona meerkosten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan persoonlijke beschermingsmiddelen, het (her)inrichten van locaties voor
dagbesteding en extra inzet van personeel
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vanwege het werken met kleinere groepen. Aanbieders hebben ook te maken met minderkosten,
bijvoorbeeld omdat een deel van het personeel
vanuit huis werkt.
Op grond van landelijke afspraken tussen het
Rijk en de VNG komen aanbieders voor vergoeding van het saldo van meer- en minderkosten
in aanmerking. De samenwerkende gemeenten
op het gebied van jeugdhulp (de H10 gemeenten) hebben hiervoor gezamenlijk een regeling
vastgesteld.
21-056

Schrijven college d.d.
4 februari 2021 inzake

1.

tweewekelijks overzicht steunmaatregelen
coronacrisis

De raad conform brief te informeren met 2 februari
betrekking tot het overzicht steunmaatre- 2021
gelen 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 20 januari 2021.

21-058

Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad conform brief te infor-

2 februari

coronamaatregelen
openbaar vervoer

1.

meren over de coronamaatregelen 2021
openbaar vervoer en het proces en aan-

2021

MRDH en het regionale
Transitieprogramma

pak voor het opstellen van het regionale
Transitieprogramma OV en corona

OV en corona

MRDH.
Toelichting:
Door de coronamaatregelen is het gebruik van
het openbaar vervoer met gemiddeld ca. 55%
gedaald. Om de tekorten bij de vervoerbedrijven
(waaronder EBS), die grotendeel door het Rijk
vergoed worden op te kunnen vangen, zijn bij
het ingaan van de nieuwe dienstregeling per 3
januari 2021 meerdere maatregelen doorgevoerd bij zowel de vervoerbedrijven als de
MRDH. De bussen rijden in de spits minder
vaak. Hierbij zijn het gebruik en het aanbod afgestemd op de in de coronacrisis fors gedaalde
reizigersvraag. Deze zijn gelijktijdig met het ingaan van het VVP2021 per 3 januari 2021 ingevoerd en hierover is door de MRDH en EBS gecommuniceerd. De gemeente Westland heeft de
wijzigingen met verwijzing naar de weblink van
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de MRDH en EBS op de gemeentepagina geplaatst.
21-059

Verlenging van de

1.

In te stemmen met verlenging van de

2 februari

coulanceregeling voor
Stichting JGZ-ZHW tot

coulanceregeling voor Stichting JGZ ZHW tot 1 januari 2022 en de stichting

2021

1 januari 2022

conform brief te informeren.
Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de eerder genomen
beslissing voor het verlenen van coulance voor
de Stichting JGZ-ZHW naar aanleiding van de
coronamaatregelen en maakt het mogelijk deze
regeling te verlengen. Daardoor ervaart de
Stichting JGZ-ZHW minder financiële onzekerheid, blijft het zorglandschap in tact en kan de
zorg verleend blijven worden.

21-060

Reactie op de Rijksnotitie Toekomst van het
Zorgstelsel

1.

De nog in mandaat aan te passen reactie 2 februari
op het verzoek van het Ministerie VWS
2021
vast te stellen.

Toelichting:
In de toekomst staat het Nederlandse zorgstelsel voor grote uitdagingen, die de kwaliteit, de
toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de
zorg onder druk zetten. De oorzaak is gelegen
in de vergrijzing, niet alleen van gebruikers van
het stelsel, maar ook van hun mantelzorgers.
Een en ander leidt tot een personeelstekort. Het
Rijk heeft een analyse laten uitvoeren naar de
oorzaken en doet voorstellen voor aanpassingen
aan het stelsel. Deze voorstellen zijn opgenomen in het Rapport Naar een Toekomstbestendig Zorgstelsel. Gemeenten zijn uitgenodigd op
het rapport te reageren. Deze reacties worden
meegenomen in het opstellen van de uiteindelijke maatregelen.
In onze reactie naar het ministerie geven we
aan dat in principe, conform de opvatting van de
VNG, gemeenten meer regie kunnen dragen met
betrekking tot de ondersteuning en zorg voor
onze inwoners, mits aan randvoorwaarden is
voldaan. Dat begint met het repareren van de
perverse prikkels – met name het abonnementstarief in de Wmo – in het huidige stelsel. Daarnaast is voldoende financiering nodig om extra
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taken, zoals het ontwikkelingen van effectieve
preventiemaatregelen te kunnen uitvoeren.
21-061

Machtiging Belasting-

1.

dienst vanwege
hersteloperatie toeslagenaffaire
2.

Akkoord te gaan met de machtiging van

2 februari

de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de

2021

hersteloperatie toeslagenaffaire.
De verwerkersovereenkomst van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde aan te gaan.

3.

Voor de uitvoering van de machtiging
een volmacht te verlenen aan de procesbegeleider team Inkomen en deze te
machtigen bij die uitvoering zo nodig anderen te autoriseren.

Beslispunt burgemeester:
1. Op grond van artikel 171 Gemeentewet
een volmacht te verlenen aan de teammanager Dienstverlening om namens de
gemeente de verwerkersovereenkomst te
ondertekenen.
Toelichting:
Het college bevestigt de machtiging die de belastingdienst heeft gegeven om mee te werken
aan de hersteloperatie toeslagenaffaire. Hierdoor krijgt de gemeente de gegevens van de gedupeerden. Daarmee kunnen medewerkers van
de gemeente contact opnemen met de gedupeerden om met hen in gesprek te gaan en hen
indien nodig hulp te bieden op het gebied van
huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin.
21-062

Afdoening motie
`poging behoud
Druiventuin`

1.

De raad conform de in mandaat nog aan
te passen brief te informeren over de
wijze van afdoening van de motie `Poging behoud Druiventuin` van 12 november 2019 en de motie daarmee als afgedaan te beschouwen

Toelichting:
De fractie Westland Verstandig heeft in de motie `poging behoud Druiventuin`, die op 12 november 2019 is aanvaard, verzocht om delen
van het complex van de Druiventuin in Monster
te behouden. Er ligt nu een plan voor
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herontwikkeling van de locatie, waarbij het paviljoen en de kleine druivenkasjes behouden
blijven. Hiermee wordt de motie als afgedaan
beschouwd.
21-065

Benoeming leden raad

1.

Mevrouw M. Dobbe met ingang van 1 ja-

2 februari

van toezicht Stichting
Openbaar Onderwijs

nuari 2021 voor een periode van twee
jaar te benoemen als lid van de Raad

2021

Westland

van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Westland.
2.

De heer M. Spruijt met ingang van 1
januari 2021 voor een periode van vier
jaar te benoemen als lid van de Raad
van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Westland.

Toelichting:
De gemeente heeft een toezichthoudende taak
op het openbaar onderwijs. In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd welke taken en bevoegdheden de gemeenteraad heeft.
Een van de bevoegdheden van de gemeenteraad
is het benoemen van leden van de Raad van
Toezicht. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid in 2013 gemandateerd aan het college.
Door het aftreden van twee leden is benoeming
van twee nieuwe leden noodzakelijk.
21-066

Reactie aan minister
OCW over duurzaamheidsbeleid rijk voor
scholen (SUVIS) n.a.v.

1.

De brief aan de minister van OCW te
versturen en een afschrift daarvan aan
de LVO (Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs) en de VNG.

gemeente Amersfoort
Toelichting:
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een subsidieregeling (SUVIS) vastgesteld om de duurzaamheid en ventilatie op scholen te verbeteren. Schoolbesturen
kunnen op basis hiervan 30% subsidie verkrijgen. De overige 70% zou voor rekening van de
scholen en de gemeente moeten komen. De gemeente Amersfoort heeft per brief van 16 december 2020 zorgen uitgesproken over de wijze
van deze verduurzaming van scholen. Om het
probleem van gebrekkige ventilatie, wat zorgt
voor een ongezonde leer - en werkomgeving, aan
te pakken in de brede context van verduurzaming, is een integraal plan van het Rijk nodig.
Een plan met realistische maatregelen, een
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realistisch tijdspad en voldoende financiële middelen die recht doen aan de omvang en urgentie, zo luidt de opvatting. De aangekondigde €
360 miljoen die het Rijk ter beschikking stelt
staat in geen verhouding tot de € 21 miljard die
volgens de PO-Raad, VO-Raad en VNG tot 2050
nodig is voor de verduurzaming.
Het college onderschrijft in de brief aan de minister van OCW de stellingname van de gemeente Amersfoort. De brief kan op instemming
rekenen van de Westlandse schoolbesturen.
21-068

Deelname aan en
ondertekening

1.

Innovatiepact 2
2.

In te stemmen met de deelname aan en
ondertekening van het Innovatiepact 2

2 februari
2021

van de Greenport West -Holland;
In te stemmen met de rol van de wethouder economie als ambassadeur van twee
thema's van het Innovatiepact 2.

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van art. 171 lid 2 van de gemeentewet wethouder A. Abee te machtigen het innovatiepact namens de gemeente te ondertekenen.

Toelichting:
Het glastuinbouwcluster in de gemeente Westland is wereldwijd koploper wat betreft innovaties op het gebied van duurzame en toekomstbestendige, voedsel-, planten- en bloemenproductie. Deze positie willen we behouden, versterken en uitbouwen. Sommige innovaties vragen om extra ondersteuning (de zogenaamde
doorbraak-innovaties). Met onze bijdrage aan
het innovatiepact 2 van de Greenport West -Holland stellen we onze positie als wereldwijde
koploper zeker en ondersteunen we deze doorbraak-innovaties van ons bedrijfsleven.
Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen WV

2 februari

handhaving bomen Woutersweg
(21-0059007)

2021

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
jaarwisseling (21 -0057449)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
openbaar maken beleidsnota's, visies
e.d. (21-0054873)
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•

beantwoording artikel 42 vragen WV herhaalde verzoeken en vragen kunstverzameling Westland (21-0052724)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
schuldhulpverlening aan ondernemers
(21-0054520)
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