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Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 1 6 maart 2021

24 maart 2021

besluitenlijst

(21-0112090) ongewijzigd vast te stellen.

Lara van Ruijven
Sporttalentenprijs

1.

De jaarlijkse Sporttalentenprijs te vernoemen naar Lara van Ruijven.

26 januari
2021

Toelichting:
Op 10 juli 2020 is de Westlandse shorttrackster
Lara van Ruijven op 27-jarige leeftijd overleden.
Zij behaalde tijdens haar indrukwekkende carrière tal van medailles op zowel nationaal als internationaal topniveau. Met haar sportprestaties
en doorzettingsvermogen was Lara van Ruijven
een voorbeeld voor de Westlandse jeugd. Het
college wil haar blijvend eer betonen door de
Westlandse Sporttalentenprijs naar haar te vernoemen.
21-131

Beantwoording Wobverzoek inzake akten
project Watergat

1.

Het Wob-verzoek af te wijzen.

24 maart 2021

Toelichting:
Het college heeft een WOB-verzoek gekregen
waarin wordt gevraagd om openbaarmaking van
akten die betrekking hebben op de aankoop van
de percelen en grond in deelgebied 6B van
duinvallei Watergat in Monster-Noord. Besloten
is de gevraagde stukken niet te verstrekken,
omdat deze al openbaar zijn.

21-133

Samenwerkingsover-

1.

In te stemmen met de overeenkomst

eenkomst gemeenten
Delft, Midden-Delfland,

tussen de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland

Pijnacker-Nootdorp en
Westland met DSW

met DSW.
De raad te informeren conform brief.

2.

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet wethouder Vreugdenhil
aan te wijzen om de overeenkomst namens de gemeente Westland te ondertekenen.

Toelichting:
DSW Zorgverzekeraar/Zorgkantoor en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland werken al geruime tijd samen.
In 2014 werd er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld (toen nog met de gemeente
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Rijswijk, sinds 2020 met de gemeente PijnackerNootdorp). De samenwerking is tot tweemaal toe
verlengd, steeds met een onderliggende overeenkomst. In 2019 is de samenwerking geëvalueerd. De samenwerkingspartners kwamen overeen dat inwoners nog onvoldoende het verschil
merken. Daarom stelden we voor om in een volgende overeenkomst concrete projecten op te
nemen, gebaseerd op principes die we onder
meer ook hanteren bij de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. We kwamen
overeen dat we inzetten op meer maatwerk voor
inwoners met dementie, op meer ondersteuning
jeugdhulp in de huisartsenpraktijk en op een intensivering van ondersteuning bij inwoners in
geestelijke nood (GGZ cliënten).
21-136

Eerste wijziging Legesverordening 2021

1.

De gemeenteraad voor te stellen de Eer- 24 maart 2021
ste wijziging van de Legesverordening
Westland 2021 vast te stellen.

Toelichting:
De legesverordening regelt de leges die moeten
worden betaald voor door of namens de gemeente verstrekte diensten. De artikelen 6 en 7
van de legesverordening zijn aangepast in verband met de mogelijkheid om langs elektronische weg te betalen. Verder vervalt de leges
voor het Beperkingenregister. Doel van dit register is belangstellenden (bijvoorbeeld kopers)
inzicht te bieden in opgelegde beperkingen op
het gebruik van onroerende zaken, zoals gebouwen en grond.
21-137

Rechtmatigheidsverantwoording

1.

De raad voor te stellen om de te hanteren verantwoordingsgrens bij de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen
op 3% voor 2021 e.v.

Toelichting:
Vanaf 2021 moet de gemeente een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee legt zij verantwoording af over de
naleving van de regels voor het financiële reilen
en zeilen in de organisatie. De verantwoordingsgrens is een door de raad vastgesteld bedrag,
waarboven het college de afwijkingen (fouten en
onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De raad wordt
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voorgesteld de verantwoordingsgrens vast te
stellen op 3% van de totale lasten van de gemeente.
21-138

Concept Warmtevisie

1.

De in mandaat aan te passen concept

2.

Warmtevisie Westland vast te stellen.
De brief ter informatie te versturen aan

3.

de raad.
Het participatieproces met inwoners ge-

Westland

24 maart 2021

lijktijdig te vervolgen.
Toelichting:
De energietransitie moet voor inwoners haalbaar en betaalbaar zijn. Om te onderzoeken hoe
we dat kunnen waarmaken wordt de Warmtevisie
Westland opgesteld. Met de conceptvisie zijn de
kansen en mogelijkheden van een alternatieve
duurzame verwarming van woningen in Westland
in kaart gebracht. Ook is in de visie een planning opgenomen die aangeeft in welke wijken
we het eerst willen starten met verder onderzoek naar de overstap naar duurz ame energie.
Ook is beschreven hoe we de komende jaren
verder gaan (tot 2050). In de conceptvisie is
aangegeven dat het Warmte Systeem Westland,
dat in eerste instantie ontwikkeld wordt voor en
door de glastuinbouw, de dorpskernen betaalbaar van duurzame warmte kan voorzien. Daar
waar de (voorziene) warmteleidingen van Warmtesysteem Westland dicht langs deze gebieden
lopen en/of waar in de nabijheid uitbreidingen
zijn gepland, zijn de kosten het laagst. Uit deze
goedkopere warmtenetgebieden is een selectie
gemaakt van vier gebieden die verder onderzocht zullen worden.
De conceptvisie zal in een participatieproces
worden voorgelegd aan inwoners en andere stakeholders.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
situatie op algemene begraafplaats De

•

Lier (21-0062070)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

ruiming graven (21 -0096982)
beantwoording artikel 42 vragen WV
bouwplan Verkadelocatie Kwintsheul
(21-0111444)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
informatie over handhaving (21-0110805)
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•

beantwoording artikel 42 vragen CDA
aanbesteden (21-0103889)
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