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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 3 november 2020
(20-0301554) ongewijzigd vast te stellen.

9 november
2020

Vaststellen tarieven en
subsidieplafonds peuteropvang en onder-

1.

Het tarief peuteropvang 2021 vast te

9 november
2020

2.

stellen op € 9,28 per uur.
De hoogte ouderbijdrage peuteropvang

wijsachterstandenbeleid 2021

2021 vast te stellen conform de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang
3.

2021.
Het subsidiebedrag peuteropvang 2021
per kind per uur vast te stellen op € 9,28
minus de inkomensafhankelijke ouderbij-

4.

drage.
De ouderbijdrage voor doelgroepkinderen (VVE) 2021 vast te stellen op d e
inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor
het 1e en 2e dagdeel en € 0,00 per uur
voor het 3e en 4e dagdeel (VVE = voor -

5.

en vroegschoolse educatie).
Het subsidiebedrag VVE 2021 vast te
stellen op € 9,73 per uur minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vo or het
1e en 2e dagdeel en € 9,73 per uur voor
het 3e en 4e dagdeel.

6.

De subsidie voor extra inzet op groepen
met meer dan 50% doelgroepkinderen
vast te stellen op € 18.500,- per jaar per
groep.

7.

8.

Het subsidieplafond kindgebonden financiering peuteropvang en VVE 2021 vast
te stellen op € 1.700.000,-.
Het subsidieplafond VVE methodiek en
scholing 2021 vast te stellen op €
250.000,-.

9.

Het subsidieplafond VVE extra inzet op
groepen met meer dan 50% doelgroep-

kinderen vast te stellen op € 185.000, -.
10. Het subsidieplafond schakelklassen primair onderwijs 2021 vast te stellen op €
150.000,-.
Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de Subsidieregeling
diverse activiteiten en maakt het mogelijk om de
subsidies voor 2021 te verlenen voor de
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gesubsidieerde peuteropvang en VVE op grond
van de geactualiseerde bedragen.
20-414

Behandeling aanvraag

1.

Yunus Emre

Op basis van de "Verordening voorzie-

9 november

ningen huisvesting onderwijs Westland
2015" de aanvraag voor onderwijshuis-

2020

vesting voor schooljaar 2021-2022 voor
opname op het huisvestingsprogramma
2021-2022 met de voorziening ‘ingebruikneming van een schoolgebouw’ door
Yunus Emre buiten behandeling te stellen.
2.

Het schoolbestuur Yunus Emre conformbrief over dit besluit te informeren .

3.

De raad conform brief over dit besluit te
informeren.

Toelichting:
Het college besluit om de aanvraag voor huis
voor onderwijshuisvesting voor schooljaar 2021
– 2022 door Yunus Emre buiten behandeling te
laten omdat deze buiten de in de onderwijshuisvestingsverordening opgenomen termij n is in
gediend.
20-426

Wijziging onderge-

1.

schikte aard verordening OZB compensatie
voor sport

Kennis te nemen van de wijziging van de 9 november
verordening OZB compensatie voor
sport.

2.

2020

De raad voor te stellen in te stemmen
met aanpassing van artikel 4.2, waarmee
de indieningstermijn opschuift naar 1
maart van het opvolgende kalenderjaar.

Toelichting:
Met dit besluit vraagt het college de raad om artikel 4.2 van de “Subsidieverordening c ompensatie OZB-heffing Westlandse sportverenigingen
2020” zodanig te wijzigen dat de indieningstermijn opschuift naar 1 maart van het opvolgende
kalenderjaar. Hierdoor wordt uitvoering van de
verordening en toekenning van de subsidie gemakkelijker.
20-427

De Algemene Vergadering van Aandeelhou-

1.

ders van Gemeenschappelijke Bezit Evides BV (GBE) van 11
november 2020

In te stemmen met machtiging van direc- 12 november
teur GBE om in de AVA Evides N.V. in te 2020
stemmen met het Ondernemingsplan
2021.

2.

In te stemmen met machtiging van de directeur GBE om in de AVA Evides
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N.V. te stemmen voor de vaststelling
3.

van de drinkwatertarieven 2021.
In te stemmen met de machtiging van de
directeur GBE om in de AVA Evides N.V.
te stemmen voor het voorgestelde inte-

4.

rim dividend 2020 van totaal 14,5 mln.
Niet in te stemmen met het verhogen van
de doelsolvabiliteit van 40% naar 41%,
maar wel met het opnieu w herijken van
de doelsolvabiliteit in 2024.

Toelichting:
Door vaststelling van de standpunten voor de
AVA van GBE BV worden de doelstellingen en
financiële ramingen tot 2025 vastgesteld, worden de drinkwatertarieven slechts gering verhoogd (1%), keert het bedrijf Evides interim-dividend uit aan onze gemeente (€466.167) en is
de financiële gezondheid tot 2025 vastgesteld.
20-428

Niet van toepassing
verklaren artikel 1

1.

Artikel 1 (beperking kring gegadigden)
van de “Aanvullende verkoopvoorwaar-

“Aanvullende verkoopvoorwaarden bouw-

den bouwgrond voor woningbouw Naaldwijk 1992” niet van toepassing te verkla-

grond voor woningbouw Naaldwijk 1992”

ren op de overdracht van de betreffende
woningen van Vestia aan de woningcorporaties Arcade , Wonen Midden Delfland, Wonen wateringen en de Wasse2.

naarsche Bouwstichting.
De betrokken notaris hierover schriftelijk
te informeren.

Toelichting:
Momenteel wordt gewerkt aan de overdracht van
het woningbezit van Vestia aan de corporaties
Arcade, Wonen Midden Delfland, Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting. De
ingeschakelde notaris onderzoekt voor al het
betreffende vastgoed of er beperk ende of belemmerende bepalingen en/of voorwaarden van
toepassing zijn. In een raadsbesluit aangaande
“Aanvullende verkoopvoorwaarden bouwgrond
voor woningbouw Naaldwijk 1992” van 14 april
1992 is opgenomen dat bij doorverkoop van de
percelen deze bij voorkeur worden aangeboden
aan ingezetenen, personen met een sociale verbondenheid aan Naaldwijk of de economische
verbondenheid aan een van de Westlandse
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gemeenten. Intentie van deze bepaling is de betreffende woningen beschikbaar te houden voor
de doelgroep. Aangezien met de overdracht van
het Vestia-bezit de betreffende woningen behouden blijven voor de doelgroep , wordt aan
deze intentie voldaan.
20-429

Schrijven college in-

1.

zake risicoregister

Het risicoregister met brief ter informa-

9 november

tie/bespreking aan de raad aan te bieden.

2020

Toelichting:
Het doel van het risicoregister is informatie over
geïdentificeerde risicogebeurtenissen vast te
leggen. Daarbij wordt geregistreerd wat de procentuele kans is dat het risico optreedt en wat
de mogelijke financiële gevolgen daarvan zijn.
De totale waarde van de risico’s bedraagt op dit
moment € 87,9 miljoen
20-430

Beantwoording Wob
verzoek

1.

Aan het verzoek tot openbaarmaking van 9 november
meerdere documenten die betrekking
2020
hebben op eventuele compensatie aan
zorgvervoerders voor de niet-gereden ritten in de maanden maart, april en mei
2020 deels tegemoet te komen;

2.

Het Wob-verzoek te beantwoorden conform brief en de onder 1 genoemde documentatie te verstrekken.

Toelichting:
Besloten is om het collegevoorstel m.b.t. compensatievergoedingen en de voorwaarden voor
de compensatievergoedingen te verstrekken. Informatie m.b.t. betaalde gelden aan gecontracteerde opdrachtnemers en persoonsgegevens
van gecontracteerde opdrachtnemers worden
niet vertrekt.
20-431

Afdoening motie concept regionale energie

1.

strategie

Motie 1178 inzake geen afkoppeling van 9 november
het aardgasnetwerk RES af te doen door 2020
de brief aan de coördinator RES te sturen.

2.

De raad daarvan op de hoogte te stellen
conform brief.

Toelichting:
In navolging van een motie van de raad dringt
het college bij de opstellers van de Regionale
Energie Strategie (RES) aan op het volgende .
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In het landelijk aangenomen Klimaatakkoord is
een van de uitgangspunten het uitfaseren van
het gebruik van (Gronings) aardgas in de gebouwde omgeving. De RES heeft tot doel de
landelijke uitgangspunten regionaal uit te werken. Het fysiek uitfaseren van aardgas zou pas
aan de orde moeten kunnen zijn als ook andere
belangrijke uitgangspunten uit het Klimaatakkoord worden uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld invulling van het principe van ‘woonlastenneutraliteit’. Het is onwenselijk als in de RES slechts
één uitgangspunt van het Klimaatakkoord volledig zou worden uitgewerkt, terwijl de andere ver
achterblijven. De verschillende uitgangspunten
in de uitwerking moeten juist volgend het Klimaatakkoord nadrukkelijk in samenhang worden
bezien. Daarmee pleit het college niet voor het
stoppen van het denken over of voorbereiden
van aardgasvrije kansen voor Westland en de
regio, maar voor het belang van samenhang. Er
moet ruimte zijn voor een zorgvuldige afweging
van gebruik van duurzame warmte en elektriciteit per gemeente en per wijk. Deze zorgvuldigheid is van groot belang om het mogel ijk te maken dat Westland niet alleen de risico’s in beeld
heeft, maar zeker ook profiteert van de kansen
die de energietransitie biedt voor onze inwoners, glastuinbouw en bedrijventerreinen. Dat
betekent dat wat ons betreft nog steeds moet
worden nagedacht over het uitfaseren van aardgas in de RES (uitgangspunt Klimaatakkoord),
maar dat in de RES dit uitgangspunt in samenhang zal moeten worden bezien met de andere
uitgangspunten uit het klimaatakkoord, voordat
eventueel uitfaseren van wijken aan de orde zo u
kunnen zijn.
20-432

Projectopdracht bouwen van 16 starterwoningen op het perceel
Ambachtsweg 55 te
Wateringen

1.

De projectopdracht (ARP studiefase 2)

9 november

Ambachtsweg 55 vast te stellen .

2020

Toelichting:
De gemeente gaat samen met de initiatiefnemer
de ontwikkeling Ambachtsweg 55 in Wateringen
nader onderzoeken en indien mogelijk planologisch mogelijk maken. Het betreft een woningbouwontwikkeling van circa 16 woningen met
parkeervoorzieningen.
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20-434

M a i l c o n s u l t a t i e : r a a ds -

1.

br ie f i n it i at i ev e n
hu is v es t i n g v oo r
arb e i ds m i gr an t en

De raad conform brief te informeren over 9 november
de stand van zaken initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

Toelichting:
De gemeenteraad is met een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang en laatste ontwikkelingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in het kader van de in juli door de gemeenteraad vastgestelde geactualiseerde woonvisie.
Het betreft vier concrete initiatieven: Elsenbosch (310 bedden/gerealiseerd), Honderdland
(252 bedden/vergunning aangevraagd), Horti
Hotel (300 bedden/vergunning aangevraagd),
Oostbuurtseweg in de Lier (680 bedden/aanvraag vergunning verwacht). We zijn verder met
de provincie in gesprek over de mogelijkheden
van huisvesting van arbeidsmigranten op tuinderspercelen. Eerste resultaten daarvan verwachten wij in de eerste helft van 2021.
Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoorden artikel 42 vragen VVD

9 november

selectie en woningtoewijzing flexwoningen Jonkheyd (20-0281461)

2020

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
groenonderhoud (20-0271342)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV niet
adequaat infomeren inwoners rondom

•

bouw van de Rentmeester (20-0292327)
beantwoording artikel 42 vrage n WV situ-

•

atie rondom de Lessenaar (20-0289311)
beantwoording artikel 42 vragen LPF
collectieve zuivering Westland (20 0283423)

•

beantwoording artikel 42 vragen CDA LPF vergunning (permanente) bouwwerken sportscholen en -verenigingen (200235110)
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