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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 2 7 oktober 2020
(20-0294342) ongewijzigd vast te stellen.

3 november
2020

Investeren in de regio

1.

De raad conform de nog aan te passen

3 november

brief met bijlagen te informeren over het
proces "Investeren in de regio" .

2020

Toelichting:
Tijdens Prinsjesdag 2019 is de instelling van
het Rijksinvesteringsfonds aangekondigd. Binnen de MRDH is vervolgens het traject “Investeren in de Regio” gestart. Dit traject heeft tot
doel om bestaande en uitgewerkte plannen in de
metropoolregio, die passen bij het Rijksinvesteringsfonds, samen te brengen en voor het fonds
in aanmerking te laten komen.
Het traject staat al een tijd op de bestuurlijke
agenda van de MRDH maar heeft vertraging opgelopen als gevolg van COVID-19. Nu het nationaal Groeifonds – de nieuwe naam voor het
Rijksinvesteringsfonds - door het kabinet is gepresenteerd, is de nodige informatie beschikbaar en kan de informatie over Investeren in de
Regio worden gedeeld.
20-403

Collegestandpunt naar
aanleiding van Evalua-

1.

tie resultaatsturing
Wmo H4 gemeenten

De conclusie van het onderzoeksbureau
te onderschrijven dat de evaluatie aanleiding geeft om door te gaan op de ingeslagen koers van resultaatgericht wer-

2.

ken in de Wmo.
In H4 verband en zoveel mogelijk in samenwerking met de zorgaanbieders en in
afstemming met cliëntorganisaties prioriteit te leggen bij:
1) de efficiencyverbeteringen in het
2)

proces van de meldingen.
de versterking van de positie van de
mantelzorger en/of de cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek

3)

waar gewenst en mogelijk
de verheldering van de signalerings-

4)

functie van de zorgaanbieder
het onderzoeken hoe de innovatieontwikkeling in de Wmo-diensten kan
worden verbeterd
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3.

De brief naar de raad te sturen waarin
het college aangeeft hoe wordt omgegaan met de conclusies en de aanbevelingen uit het evaluatierapport en dat de
motie inkoopvisie en ronde tafelgesprek

4.

en evaluatie, hiermee is afgedaan.
De schriftelijke reactie naar de Adviesraad Sociaal Domein Westland te sturen
en de raad daarover te informeren.

Toelichting:
Het college staat achter de conclusie uit het
“Evaluatierapport Resultaatsturing Wmo H4 gemeenten” van het onderzoeksbureau Companen
om de resultaatsturing Wmo te vervolgen. Het
college geeft prioriteit aan de uitvoering van de
aanbevelingen met betrekking tot efficiency verbeteringen, de ondersteuning van de cliënt bij
het keukentafelgesprek door een mantelzorger
en/of een cliëntondersteuner, de invulling van
de signaleringsfunctie door de hulp bij het huishouden en het versterken van de innovatie.
20-404

Vaststelling van de

1.

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 3 november

Verordening Wet maatschappelijke onder-

ordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westland 2021 vast te

steuning gemeente
Westland 2021

stellen.

2020

Toelichting:
De Verordening Wet maatscha ppelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Westland 2021 vormt
de basis voor de Wmo-beleidsregels van de gemeente. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de huidige verordening, die dateert uit
2020, zijn de verstrekking van voorzieningen
voor het opladen van een scootmobiel of een
elektrische rolstoel, geen eigen bijdrage voor
een sportrolstoel, het vervangen van het aanvullend product hulp bij huishouden (extra zorg die
nodig is wordt binnen het reguliere systeem geregeld) en uitbreiding van de mogelijkhei d tot
aanvullende kwaliteitsonderzoeken.
20-407

Nieuwe Wet Inburgering: besluit regionale
samenwerking onderwijsroute en machtiging voor

1.

Op het gebied van de onderwijsroute sa- 3 november
men te werken met Den Haag en andere
regiogemeenten.

Beslispunt burgermeester:

2
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ondertekening samen-

1.

werkingsovereenkomst

De portefeuillehouder (dhr. P.A. Vreugdenhil) te machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
betreffende het aanbest eden van de Onderwijsroute met de gemeente Den Haag.

Toelichting:
Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering
van start. Met deze wet komt de regie voor de
inburgering bij de gemeenten te liggen en zijn
gemeenten verplicht om aan statushouders een
inburgeringsaanbod te doen in de vorm van een
passende leerroute. Als gemeente zijn wij begonnen met de voorbereiding op deze nieuwe
wet. Intern, lokaal en regionaal wordt er samengewerkt om de taken die de nieuwe wet met zich
meebrengt vorm te geven. De onderwijsroute
wordt regionaal aanbesteed, waarbij de gemeente Den Haag de aanbestedende partij is.
20-408

Raadsinformatiebrief
Voortgangsrapportage

1.

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage IGJ en IJenV 'kwetsbare kin-

IGJ en IJenV 'kwetsbare kinderen onvol-

deren onvoldoende beschermd' en de beleidsreactie hierop aan de Tweede Ka-

doende beschermd

mer.
In te stemmen met het verzenden de

2.

raadsinformatiebrief, samen met de andere gemeenten in de jeugdregio.
Toelichting:
Op 15 oktober 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de Tussenrapportage
“Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”
gepubliceerd. Dit rapport is een vervolg op het
rapport uit november 2019, waarin de Inspecties
oordeelden dat jeugdigen met een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel onvoldoende bescherming kregen en gecertificeerde instellingen (GI) hun wettelijke opdracht
onvoldoende konden uitvoeren. In de tussenrapportage doet IGJ verslag van de eerste bevindingen. IGJ stelt enerzijds een positieve beweging richting de langere termijn vast en concludeert tegelijkertijd dat de jeugdbescherming en
jeugdreclassering anno mei 2020 nog niet op
orde zijn gebracht.
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IGJ verwacht dat de gecertificeerde instellingen,
gemeenten, lokale teams en zorgaanbieders onmiddellijk na het uitbrengen van deze tussenrapportage starten met een onorthodoxe actiegerichte aanpak en dat zij hierin ondersteund
worden door het Rijk.
Het betreft een landelijk rapport waarvan niet
alle conclusies ook van toepassing zijn op
Haaglanden/Westland.
20-410

Ambtsinstructie Leer-

1.

plichtambtenaar/vsvconsulent vaststellen
2.

De ambtsinstructie voor de medewerker

3 november

leerplicht/vsv consulent (2013) d.d. 21
mei 2013 kenmerk 13-0026460 in te

2020

trekken.
De ambtsinstructie voor de medewerker
leerplicht/vsv consulent Westland 2020
vast te stellen. De afgelopen jaren zijn
er wettelijke aanpassingen gedaan die
aanleiding geven tot actualisering.

3.

De ambtsinstructie treed t in werking op
de dag na bekendmaking.

4.

De bekendmaking van de ambtsinstructie
geschiedt op de gebruikelijke wijze.

Toelichting:
In de ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/vsv zijn de bepalingen opgenomen met
betrekking tot de uitvoering van de Leerplichtwet en de wetgeving met betrekking tot de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten (RMC-wetgeving). De oude
ambtsinstructie dateert van 2013. Wijzigingen in
de wetgeving maakten het opstellen van een
nieuwe ambtsinstructie noodzakelijk. Zo zijn gemeenten met de nieuwe RMC-wetgeving, die is
ingegaan op 1 januari 2019, verantwoordelijk
geworden voor de monitoring van jongeren in
een kwetsbare positie. Ook de verplichting om
vanaf 1 januari 2019 te werken met een afwegingskader voor de Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling en de privacy verordening (AVG) zijn in de ambtsinstructie 2020 verwerkt.
20-411

Uitvoering Motie Direct

1.

Uitvoering te geven aan de motie Direct

3 november

Duidelijk Taalgebruik.
De raad hierover te informeren conform

2020

2.

Duidelijk Taalgebruik

brief.
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3.

De motie Direct Duidelijk Taalgebruik

4.

hiermee als afgedaan te beschouwen .
Wethouder Van der Stee en de gemeentesecretaris de Direct Duidelijk Deal te
laten ondertekenen.

Toelichting:
Op dinsdag 12 november 2019 heeft de gemeenteraad de motie "Direct Duidelijk taalgebruik"
aangenomen. Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld om de uitvoeringsaspecten van de motie
in kaart te brengen en de uitvoering hiervan te
concretiseren. Er komt onder andere een schrijfwijzer, er worden trainingen georganiseerd en
200 standaardbrieven worden herschreven. Ook
worden 20 medewerkers opgeleid tot taaltrainer/schrijfcoach. Wethouder Van der Stee en de
gemeentesecretaris ondertekenen namens de
gemeente de Direct Duidelijk Deal, waarmee
duidelijk wordt gemaakt aan inwoners en ondernemers dat de gemeente werk maakt van duidelijk taalgebruik.
20-412

Verlenging regeling

1.

Generatiepact

De huidige regeling Generatiepact te

3 november

verlengen na 31 december 2020 en per
2020
31 december 2021 te beëindigen, of eerder indien er sprake is van een landelijke (vitaliteits)regeling.
2.

Kennis te nemen van de Evaluatie Generatiepact 2016-2020.

Toelichting:
Een generatiepact is een op maat gemaakte set
afspraken die oudere werknemers de kans biedt
vrijwillig minder te gaan werken en daarmee
jongeren de ruimte biedt voor een vaste aanstelling. De werkgever compenseert hierbij een
deel van het verlies aan inkomsten. De huidige
regeling kent een looptijd tot 1 januari 2021.
Verwachting is dat het generatiepact zoals we
dat kennen in soortgelijke vorm zal terugkomen
in het vitaliteitsbeleid bij de volgende cao -besprekingen. Inmiddels is gebleken dat de start
van dit overleg tot nader order is uitgesteld. Dit
houdt in dat er tot op heden geen vervangende
landelijke of lokale vitaliteitsregeling aanwezig
is waar de gemeente Westland gebruik van zou
kunnen maken. Hiermee dreigen potentiële
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deelnemers tussen de huidige regeling en de
nieuwe vitaliteitsregeling te vallen. Daarom
wordt de huidige regeling verlengd.
20-413

Achtervang voor de
herfinanciering van

1.

Akkoord te gaan met een gewaarborgde 3 november
geldlening Arcade ter herfinanciering van 2020

een 2-tal leningen van
Arcade wonen plus de

twee bestaande leningen (BNG-lening
40.109266 2,2 mio en BNG-lening

financiering van een
lening voor project

40.103985 6,3 mio) en ter financiering
van een lening voor project Duingeest.

Duingeest
Toelichting:
Woningcorporatie Arcade heeft de gemeente
Westland gevraagd om achtervang te verzorgen
voor de benodigde herfinanciering van een
tweetal leningen en voor een lening voor het
project Duingeest in Westland. Met dit besluit
maakt het college het voor Arcade m ogelijk een
nieuwe lening met rentekorting af te sluiten.
20-415

Raadsinformatiebrief
met reactie op brief

1.

provincie over jaarrekening 2019 en perspectiefbrief. Tevens
addendum begroting

De raad conform brief te informeren over 3 november
de reactie van de provinciale toezicht2020
houder op de jaarrekening 2019 en de
perspectiefbrief.

2.

2021
3.

De raad door middel van deze brief een
addendum op de ontwerp begroting 2021
te verstrekken.
Wethouder Van der Stee het mandaat te
verlenen tot het opstellen van de bijlagen met de gewijzigde tabellen van programma 10 en de gewijzigde financiële
begroting.

Toelichting:
Naar aanleiding van de jaarrekening 2019 en de
perspectiefbrief heeft de gemeente een brief
ontvangen van de provincie over het financieel
toezicht. In deze brief geeft de provincie aan
geen bijzonderheden te constateren ten aanzien
van de jaarrekening 201 9. Ten aanzien van de
perspectiefbrief geeft de provincie aan dat zij
de stelpost sociaal domein van € 1,5 miljoen in
2024 geen reële stelpost vindt. Daarom stelt het
college voor om de ontwerpbegroting 2021 op
twee punten te wijzigen. De stelpost sociaal domein en de negatieve stelpost voor de herijking
gemeentefonds worden verwijderd. Op die manier ontstaat een structureel sluitende begroting.
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Verder plaatst de provincie kanttekeningen bij
het uitgavenplafond sociaal domein en vraagt
om een onderbouwd plan van aanpak. Inhoudelijk zal de provincie de hardheid van dit plan
nog beoordelen.
20-416

Aanwijzing Buitengewoon ambtenaar van

1.

de burgerlijke stand

De heer B.R. Arends, voor de periode
van zijn burgemeesterschap, aan te wij-

3 november
2020

zen als Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.
Toelichting:
De heer Arends is vanuit zijn functie als burgemeester aangewezen als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om op verzoek
huwelijken te kunnen voltrekken.

20-417

Ruimtelijke ontwikke-

1.

ling Kralinger Polder

Akkoord te gaan met de plannen van Rijk 3 november
Zwaan voor de uitbreiding op het perceel 2020
Burgerdijkseweg 5 in de Lier onder de

2.

benoemde voorwaarden.
Akkoord te gaan met de aankoop van
een strook grond langs het Kralingerpad
om de sloot te verbreden en akkoord te
gaan met de verkoop van een deel van
het Perdiksepad.

3.

Met het Hoogheemraadschap van Delfland nadere afspraken te maken over de
voorgenomen waterhuishoudkundige
werkzaamheden in de Kralingerpolder .

4.

5.

De verdere uitwerking middels een projectopdracht op te dragen aan het cluster
Ruimte.
De raad over het vorenstaande te informeren via een nog op te stellen raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de intentie die in 2017
is uitgesproken om medewerking te verlenen
aan de plannen van Rijk Zwaan voor een uitbreiding van de onderneming met een tweede zaad
technologisch centrum. In de plannen zal rekening worden gehouden met een verkeersveilige
ontsluiting, wordt er een bijdrage geleverd aan
de afwatering ten behoeve van de Oranjewijk en
is er aandacht voor een duurzame en landschappelijke inrichting.
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20-419

Model anterieure over-

1.

Het model anterieure overeenkomst vast 3 november

2.

te stellen.
De mandaatregeling hierop aan te pas-

eenkomst

2020

sen.
Toelichting:
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 co llege 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.
20-420

Samenwerkingsvorm
transformatiegebied

1.

Te beslissen dat Wateringen-Noord via
facilitair grondbeleid wordt ontwikkeld.

3 november
2020

Wateringen-Noord
Toelichting:
De gemeente gaat samen met de andere grondeigenaren het transformatiegebied Wateringen Noord ontwikkelen. Het gaat om een gebied van
20 hectare waar naar schatting zo’n 680 woningen en voorzieningen zoals een school en een
mobiliteitshub worden gerealiseerd. De gemeente heeft in de ontwikkeling een faciliterende rol. Het risico van de grondexploitatie ligt
bij de private partijen. Zij zorgen voor realisatie
van het met de gemeente overeengekomen programma. De gemeentelijke belangen worden in
overeenkomsten geregeld.
20-422

Ontwerp bestemmings-

1.

plan "De Schakel te
Maasdijk"
2.

3.

In te stemmen met de vormvrije m.e.r. -

3 november

beoordeling voor het bestemmingsplan
'De Schakel te Maasdijk'.

2020

In het kader van het bestemmingsplan
'De Schakel te Maasdijk' geen milieueffectenrapportage op te stellen.
De nota van beantwoording reacties
3.1.1 Bro overleg bestemmingsplan 'De
Schakel te Maasdijk' vast de stellen als
resultaat van het vooroverleg.
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4.

Het onwerpbestemmingsplan 'De Schakel
te Maasdijk' conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ter inzage te

5.

leggen.
De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp bestemmingsplan “De Schakel te Maasdijk” in procedure
gebracht. 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 tot het realiseren van 20 sociale
huurappartementen 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. Ten behoeve van het voorgaande is het voorliggende bestemmingsplan
opgesteld.
20-399

Statusaanvraag Nationaal Park Hollandse

1.

De statusaanvraag van Nationaal Park
Hollandse Duinen te ondersteunen.

Duinen

2.

Voorlopig deel te nemen als operationeel
partner.

3 november
2020

Toelichting:
In december dient de provincie de statusaanvraag in voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het college vindt het belangrijk dat voor dit
gebied, dat loopt van Hoek van Holland tot
Hillegom, de status van Nationaal Park wordt
vastgelegd, en heeft daarom besloten deze aanvraag te ondersteunen.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
overlast ratten Vijverweg Monster
(20-0257640)
beantwoording artikel 42 vragen WV
speculatie nieuwbouwwoning
(20-0274578)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV verkeersoverlast Zand- en Waterweg Naaldwijk (20-0274267)
beantwoording artikel 42 vragen CDA
ontsluiting Duingeest Monster
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(20-0283288)
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