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20-321

Vaststelling besluiten-

Concept besluitenlijst B&W 9 november 2020

12 november

lijst

(20-0306670) ongewijzigd vast te stellen.

2020

De Algemene Vergade- Te besluiten als aandeelhouder van GBE BV:
ring van Aandeelhouders van Gemeenschappelijk Bezit Evi-

1.

des van 2 september
2020

1 september
2020

In te stemmen met de benoeming van de heren Luc Koshiek als voorzitter en Arno Tuinebreijer, op aanbeveling van de OR, tot leden van de Raad van Commissarissen van
Evides NV en directeur GBE te machtigen
met de benoemingen in te stemmen in de

2.

AVA Evides NV.
Het half jaarbericht 2020, Herijking Doelsolvabiliteit en Dividendontwikkeling van Evides voor kennisgeving aan te nemen en ter
zake het voorstel voor verhoging van de
doelsolvabiliteit van 40% naar 41% het
standpunt in te nemen om daar niet mee akkoord te gaan.

Toelichting:
De gemeente is aandeelhouder van
Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE) . In een
extra aandeelhoudersvergadering op 3
september 2020 zijn twee nieuwe leden voor de
Raad van Commissarissen (RvC) van Evides NV
benoemd, waaronder de voorzitter. Tevens zijn
de aandeelhouders nader geïnformeerd over het
aandeelhouderschap van PZEM en het halfjaarbericht 2020, de herijking van de
doelsolvabiliteit en de dividendprognose.
20-334

Benoeming voorzitter
Raad van Commissa-

1.

rissen Patijnenburg BV

De heer A. van der Bij te benoemen tot
lid en beoogd voorzitter van de RvC
Patijnenburg per 15 september 2020
voor een periode van 4 jaar volgens
bijgevoegd aandeelhoudersbesluit buiten
vergadering.

2.

De heer A. Hordijk, voorzitter RvC
ontslag te verlenen met ingang van
1 januari 2021 volgens bijgevoegd aandeelhoudersbesluit buiten vergadering.

3.

De buiten de vergadering genomen

1
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besluiten tijdens de eerstvolgende AVA
van Patijnenburg (gepland op 26 november 2020) te bekrachtigen.
Toelichting:
1.

Het College heeft besloten in te stemmen met de voordracht van beoogd voorzitter voor de Raad van Commissarissen
van Patijnenburg BV met ingang van 1
januari 2021. De benoeming zal bekrachtigd worden in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders in november 2020.

20-391

Samenwerkingsover-

1.

Kennis te nemen van de Samenwerkings-

27 oktober

eenkomst Realisatie
Metropolitane Fiets-

overeenkomst Realisatie Metropolitane
Fietsroute Naaldwijk-Rotterdam.

2020

route Westland-Rotter- 2.
dam

De Samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan Realisatie Metropolitane Fietsroute
Naaldwijk-Rotterdam.

Beslispunt burgemeester:
1. Wethouder P. Varekamp op grond van artikel
171 van de Gemeentewet te machtige om de
Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Metropolitane Fietsroute Naaldwijk -Rotterdam
te ondertekenen.
Toelichting:
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Realisatie Metropolitane Snelfie tsroute Westland-Rotterdam’ betekent de start
van een project dat ervoor moet zorgen dat uiterlijk 1 maart 2026 een snelfietspad is gerealiseerd tussen Westland en Rotterdam. De bereikbaarheid per fiets/e-bike van de in de nabijheid gelegen bedrijventerrei nen en woongebieden wordt hierdoor sterk verbeterd. Het in Westland gelegen gedeelte start/eindigt bij de rotonde Galgeweg/Kruisbroekweg. Het bestaande
fietspad langs de Galgeweg en de Oranjesluisweg wordt 4,5 meter breed, de Maasdijk Onderlangs wordt omgevormd tot fietsstraat en vanaf
het Nollaantje tot aan de gemeentegrens van
Maassluis wordt het bestaande fietspad op de
Maasdijk eveneens 4,5 meter breed met een
verkeersveilige fietsoversteek Schenkeldijk. De
gemeentelijke bijdrage bedraagt in totaal €
1.016.531, -. Behalve de overige gemeenten in
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de samenwerkingsovereenkomst (Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) dragen
MRDH en PZH substantieel bij aan dit project
dat de bereikbaarheid in de regio aanzienlijk
versterkt. Na ondertekening worden he t participatieplan, het schetsontwerp, het definitieve
ontwerp en het bestek uitgewerkt. Eind 2021
start de uitvoering en eind 2022 wordt het deel
gelegen in Westland opgeleverd.
20-398

Initiatiefvoorstel WV
inzake vaststellen

1.

Het initiatiefvoorstel te ontraden en de raad
te infomeren conform brief.

27 oktober
2020

Kustvisie
Toelichting:
De gemeenteraad heeft de Kustvisie 2018 voor
kennisgeving aangenomen. Een aantal onderdelen hiervan is inmiddels opgepakt, zoals het
(betaald) strandparkeren, fietsenstallingen en
het vraagstuk rond strandhuizen. Ook wordt gewerkt aan eenduidige definiëring van het strandseizoen, de hellingbaan Molenslag en de toegankelijkheid van het strand. De inhoud van de
voorgestelde Visie op de Kust 2020 is nagenoeg
gelijk aan de Kustvisie 2018. Het college ziet
dan ook geen toegevoegde waarde in het vaststellen van deze visie. Dit is ook in lijn met besluitvorming van de raad naar aanleiding van
een amendement dat tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2020 is ingediend.
20-406

Bezwaarschrift
Participatiewet

1.

Het advies van de commissie niet te vol- 3 november
gen en de bezwaren ongegrond te ver2020
klaren met verbetering van de motivering.

Toelichting:
Een inwoner heeft bezwaar gemaakt tegen het
besluit van de gemeente om een
individuele studietoeslag in het kader van de
Participatiewet af te wijzen. Tegen dit besluit is
bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten
het bezwaar ongegrond te verklaren omd at de
bezwaarmaker niet behoort tot de doelgroep
waarvoor de studietoeslag bestemd is en al een
inkomensvoorziening tijdens studie ontvangt van
de WAJONG.
20-421

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten
(ex artikel 4) perceel

1.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 3 november
op de locatie ‘Wateringen Noord’ te Wa- 2020
teringen toe te passen.
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nabij de Ambachtsweg-

2.

Op basis van artikel 6, lid 1 van de Wvg

Erasmusweg ‘Wateringen Noord’ te Waterin-

aan te wijzen als perceel, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de

gen

Wvg van toepassing zijn, het perceel,
zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte
kadastrale tekening met nummer TKWvgWtrA6782-01 en perceelslijst,
waarop is vermeld het in de aanwijzing
opgenomen perceel, de grootte, alsmede
de naam van de eigenaar, één en ander
naar de stand van de openbare registers
van het Kadaster per 20 oktober 2020.
3.

4.

Te concluderen dat het perceel niet eerder in een aanwijzing op grond van de
Wvg betrokken is geweest.
Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt
drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg

5.

is genomen.
Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 4 november 2020 en het ter
plaatse verschijnende blad Groot Westland van 11 november 2020, opdat het
rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7,

6.

eerste lid Wvg ontstaat.
In het gemeentelijk beperkingenregister
als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken ('Wkpb') aan te tekenen dat op genoemd perceel het gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is, alsmede
de eigenaar van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in
kennis te stellen.

7.

Geheimhouding op te leggen tot 5 november 2020 op deze voordracht en de
bijlagen bij deze voordracht op grond
van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in
combinatie met artikel 10 WOB, lid 2
sub b.

8.

In te stemmen met openbaarmaking van
deze voordracht en de bijlagen b ij deze
voordracht per 5 november 2020.
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9.

De gemeenteraad voor te stellen om het
voorkeursrecht ex artikel 4 Wvg te bestendigen en akkoord te gaan met bijge-

voegde ontwerp -raadsvoordracht.
10. Kennis te nemen van het voorstel om de
termijn van het indienen van zi enswijzen
te laten lopen van 5 november 2020 tot
en met 2 december 2020.
Toelichting:
Op 29 maart 2016 is een raadsbesluit genomen
over de ontwikkeling van circa 150 woningen
langs de Poeldijkseweg in Wateringen. In de
volksmond staat dit gebied bekend al s ‘Tuin van
der Lely’. Dit gebied maakt onderdeel uit van
een groter gebied, namelijk het transformatiegebied Wateringen (Wateringen-Noord). Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen het gebied
‘Tuin van der Lely’ te ontwikkelen, maar inmiddels is besloten om in het gebied gelegen tussen de Poeldijkseweg, Ambachtsweg en Erasmusweg een samenhangende (woon)wijk te realiseren.
Het totale gebied is circa 20 hectare groot,
waarbij de gemeente eigenaar is van 5,5 hectare. De overige gronden zijn in eigendom van
verschillende ontwikkelende partijen, o.a. Weboma, woningcorporatie Staedion en BPD Ontwikkeling. Het is van belang om de nieuwbouwlocatie adequaat te ontsluiten om overbelasting
op het omliggende wegennet te voorkomen.
Met de vestiging van het gemeenteli jk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het desbetreffende
gebied, c.q. een eerste recht van koop op de in
het besluit betrokken perceel.
20-435

Raadsinformatiebrief
jaarwisselingsaanpak
2020-2021

1.

De raad te informeren over de jaarwisse- 17 november
lingsaanpak 2020-2021 conform brief.

Toelichting:
In de raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de
impact van de coronacrisis op de lokale jaarwisselingsaanpak en specifiek op de aanpak van illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners.
De burgemeester sluit niet uit dat hij hulpverleners zal vragen zich terug te trekken als er geweld tegen hen wordt gebruikt.
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20-438

Compassiebeer

1.

In te stemmen met een bijdrage van

17 november

€ 10.000 voor de totstandkoming van het 2020
kunstwerk de Compassiebeer.
Toelichting:
De compassiebeer werd tijdens de coronacrisis
het symbool van steun aan de zorg. De beer is
een kunstwerk van Adriënne Rombout. Het is
niet alleen een samenwerking met de groensector – de beer bestaat uit 10.000 vetplantjes die
door de coronacrisis niet verkocht konde n worden – maar komt ook tot stand met de steun van
honderden inwoners.
20-439

Ondertekening Sector-

1.

deal Tuinbouw en
Agro-Logistiek West-

Te besluiten de sectordeal Glastuinbouw 17 november
en Agro-Logistiek op 18 november 2020
te ondertekenen.

land
Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171 Gemeentewet
aan wethouder Vreugdenhil de volmacht
te verlenen namens de gemeente Westland de sectordeal Tuinbouw Agro -Logistiek Westland te ondertekenen.

Toelichting:
Met de ondertekening van de sectordeal Glastuinbouw en Agro-Logistiek door de gemeente
Westland wordt de samenwerking versterkt tussen gemeenten en bedrijven om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk
te bieden in de glastuinbouw in Westland. Daarmee wordt ook samengewerkt aan het oplossen
van het personeelstekort in de regio en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderd.
20-384

Voorstel tot vaststelling Legesverordening

1.

Westland 2021
2.

De gemeenteraad voor te stellen de Legesverordening Westland 2021 vast te
stellen.
Wethouder Van der Stee het mandaat te
verlenen om eventuele (wettelijke) tariefswijzigingen van eind november 2020
van de (maximum)tarieven van Hoofdstuk
2, 3, 4, 9 en 16 uit Titel 1 van de tarieventabel op te nemen in de tarieventabel.
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Toelichting:
De legesverordening regelt de leges (rechten)
die worden geheven voor door of namens het
gemeentebestuur verstrekte diensten. Het college huldigt in beginsel het standpunt dat hiervoor geen algemene middelen worden ingezet.
Om de heffing en invordering van le ges in 2021
op basis van een nieuwe tariefstelling mogelijk
te maken moet de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel in 2020 worden vastgesteld en gepubliceerd.
20-385

Voorstel tot vaststelling Verordening Fo-

1.De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Forensenbelasting Westland 2021 vast te

rensenbelasting 2021

stellen.

17 november
2020

Toelichting:
De forensenbelasting wordt aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel. De gedachte achter de
forensenbelasting is dat forensen profiteren van
allerlei activiteiten en voorzieningen van de gemeente, zonder dat de gemeente hiervoor een
tegemoetkoming uit het Gemeentefonds ontvangt. Voor inwoners van een gemeente is dat
anders; bij de verdeling van het Gemeentefonds
wordt immers wel een maatstaf voor inwoners
gehanteerd.
20-386

Voorstel tot vaststelling Verordeningen

1.

Marktgelden Westland
2021

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 17 november
ordening Marktgelden 2021 vast te stel- 2020
len.

Toelichting:
Marktgeld wordt geheven voor het innemen van
een standplaats op het marktterrein op de dagen en uren dat er markt wordt gehouden. De
heffingsmaatstaf is het aantal strekkende meters per dagdeel dat een vaste standplaatshouder, een dagplaatshouder of een st andwerker op
de markt in gebruik neemt. Om de heffing en invordering van marktgelden in 2021 op basis van
geïndexeerde tarieven mogelijk te maken moet
de Verordening Marktgelden Westland 2021 in
2020 worden vastgesteld en gepubliceerd.
20-387

Voorstel tot vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten
Westland 2021

1.

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 17 november
ordening Lijkbezorgingsrechten Westland 2020
2021 vast te stellen.

Toelichting:
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In de verordening Lijkbezorgingsrechten gaat
het om het heffen van retributies en leges voor
bijvoorbeeld het gebruik van de aula, de rouwkamer of het begraven.
20-388

Voorstel tot vaststel-

1.

ling Verordening Rioolheffing Westland 2021

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 17 november
ordening Rioolheffing W estland 2021
vast te stellen.

2020

Toelichting:
De Wet gemeentelijke watertaken regelt onder
meer de 'verbrede' rioolheffing. Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Om deze
zorgplichten te bekostigen heeft de gemeente
de verbrede rioolheffing ingevoerd. De verbrede
rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de
Gemeentewet. Het karakter van de rioolheffing
is een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatr egelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht
voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater
en grondwater.
20-389

Voorstel tot vaststel-

1.

ling Verordening Afvalstoffenheffing West-

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 17 november
ordening Afvalstoffenheffing Westland
2021 vast te stellen.

2020

land 2021
Toelichting:
Het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen en grove huishoudelijke afvalstoffen wordt kostendekkend uitgevoerd. Bij de
vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met de differentiatie naar één -, twee- en
meerpersoonshuishoudens. Daarnaast zijn er
nog afzonderlijke tarieven voor het op verzoek
(direct) verwijderen van grove huishoudelijke afvalstoffen. Het doel van deze heff ing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om
afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.
20-390

Voorstel tot vaststelling Verordening Onroerendezaakbelastingen 2021

1.

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 17 november
ordening Onroerendezaakbelastingen
2020
2021 vast te stellen.

Toelichting:
De gemeente heeft op grond van artikel 220 van
de Gemeentewet de bevoegdheid om
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onroerendezaakbelastingen (hierna OZB) te heffen. De WOZ-waarde is de heffingsgrondslag
voor de OZB. Om de heffing en invordering van
de OZB in 2021 op basis van nieuwe tarieven
mogelijk te maken dient de Verordening Onroerendezaakbelastingen Westland 2021 in 2020 te
worden vastgesteld én gepubliceerd.
20-440

Kaderbrief Gemeenschappelijke Regelin-

1.

gen – begroting 2022

De kaders vast te stellen voor de begro- 17 november
ting 2022 van de gemeenschappelijke re- 2020
gelingen in de vorm van de concept-kaderbrief GR 2022;

2.

De voorzitter van het overleg wethouders
Financiën Haaglandengemeenten de
brief namens alle colleges te laten verzenden;

3.

De vastgestelde (en ondertekende) kaderbrief daarna ter kennisname van de
raad brengen, waarbij wordt aangegeven
dat de kaderbrief een nadere uitwerking
is binnen de algemene kaders zoals door
de raad vastgesteld.

Toelichting:
De kaderbrief Gemeenschappelijk Regelingen
bevat eenduidige financiële ramings - en inhoudelijke uitgangspunten voor de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Haaglanden.
Deze uitgangspunten gelden als randvoorwaarden bij het opstellen van de begroting 2022 voor
de Gemeenschappelijke Regelingen. De gemeente Westland neemt deel aan de volgende
gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), Metropoolregio Rotterdam Den
Haag ( MRDH), Inkooporganisatie Jeu gd H10 en
GGD Veilig Thuis Haaglanden
20-441

Aanwijzing tot Ambtenaar van de Burgerlijke

1.

Mevrouw K. Scharrighuisen aanwijzen
17 november
als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand . 2020

Stand (ABS)
Toelichting:
Mevrouw Karolina Scharrighuisen werkt als consulent Burgerzaken. Om de aan haar opgedragen taken goed en zelfstandig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat zij aangewezen
wordt als ambtenaar burgerlijke stand. Het gaat
bijvoorbeeld om het tekenen van akten bij echtscheidingen en het ondertekenen van
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afschriften en uittreksels uit de burgerlijke
stand. De benoeming geldt voor de periode dat
zij werkzaamheden voor de gemeente Westland
uitvoert.
20-442

Subsidie verantwoor-

1.

ding Energie Transitie
Partners
2.

In te stemmen met subsidie vaststelling

17 november

aan ETP voor de periode 2017 t/m 2019
ad € 291.000

2020

Onderbesteding ad € 9.000 terug vorderen van Energie Transitie Partners.

Toelichting:
Aan Energie Transitie Partners (ETP) is voor de
periode 2017 tot en met 2019 een subsidie toegekend voor het organiseren van warmtecoöperaties en cluster ontwikkeling in het glastuinbouwcluster om nieuwe duurzame warmteprojecten te ontwikkelen en te werken aan een
Westland dekkend warmtenet met de daarbij horende communicatie doeleinden. ETP heeft met
een accountantsverklaring aangetoond dat de
beschikbare middelen zijn gebruikt voor de omschreven doeleinden. De subsidie kan hiermee
definitief worden vastgesteld.
20-443

Westlandse inzet op
waterkwaliteitsnormen
naar aanleiding van in-

1.

Het verzoek van het Hoogheemraad-

17 november
2020

2.

schap van Delfland te conform brief.
Ambtelijk in 2021 te komen tot een ver-

gekomen brief hoogheemraadschap van

nieuwd voorstel voor het Bestuursconvenant Schoon en Gezond Water 2022 -

Delfland

2027.
Toelichting:
In de ‘Bestuursovereenkomst schoon en gezond
water Delfland 2015 -2021’ is een maatregelenpakket opgenomen voor de twaalf gemeenten
binnen het Hoogheemraadschap van Delfland
om de waterkwaliteit in dit gebied te verbeteren.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderhoud en
afspraken in het kader van de emissieloze kas.
Het hoogheemraadschap heeft de gemeente
Westland en de andere gemeenten in het beheergebied gevraagd om per brief te bevestigen
dat zij zich ook de komende zes jaar zullen inzetten voor schoon en gezond water. Naast de
activiteiten uit het bestaande convenant vragen
zij om extra activiteiten en inzet van de gemeente. Deze extra inspanningsvraag komt
voort uit de wens van het hoogheemraadschap
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en de provincie Zuid-Holland om in 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn water.
Westland maakt in samenwerking met het hoogheemraadschap een nieuwe inventarisatie van
gemeentelijke activiteiten voor de periode 2022 2027.
20-444

Maatwerk assimilatie-

1.

belichting verlenen

De Omgevingsdienst Haaglanden voor de 17 november
periode tot en met 30 juni 2021, maatwerk te laten verlenen voor de uitbrei-

2020

ding van een bedrijf aan de Waellandweg
5a te Monster om zo de verdere bedrijfsvoering van dit bedrijf mogelijk te maken.
Toelichting:

O p gr on d v a n h et Ac t i v it e it e nb es l ui t d i en t
ee n o n der n em er d e b e l ic h t in g v a n ui t z ij n
k as m et e e n b ep a al d p erc e n ta g e af t e
s c her m e n. D e m og e l ij k he i d b es t a at o m h i er
i n s pec i f iek e g ev a l l e n op v erz o ek v a n d e o nder n e mer v an af t e w ij k en do or m a at werk v oor s c hr i ft en op t e l e g ge n , wa ar i n an d er e
be l ic ht i ngs p erc en ta g e s g e ld e n b ui t en d e
do nk ert e per i o de ( de n an ac ht) . M aa tw erk
wor dt in pr inc i pe a ll e e n n og a f ge g ev e n a a n
te l er s v a n e en b e pa a l d ty p e roz e n. I n d it g e v a l ga a t he t o m e en r o z en t el er d i e z ij n te e lt ,
wa ar v oor eer d er m aa t werk is v er le e nd , o p
ee n a n der e l oc at i e b in ne n z ij n b ed rij f v o ortz et e n i n b e perk t e ma t e u it br ei d t.
20-418

Voorstel inzake reno-

1.

vatie fruitmuur Wateringen
2.

In te stemmen met de aanpak om de re-

17 november

novatie van de fruitmuur uit te voeren
zoals in bijgevoegd nog aan te passen

2020

raadsvoorstel staat opgenomen.
Akkoord te gaan met de verwachte kosten voor deze aanpak (die ruim binnen
het daarvoor beschikbare krediet blijv en)
en daarmee met het benodigde vrij te
vragen krediet;

3.

De raad voor te stellen in te stemmen
met de aanpak en het vrijgeven van het
benodigde krediet.

Toelichting:
De fruitmuur in Wateringen is al enige tijd in
dermate slechte staat dat deze niet meer
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overeind kan blijven staan zonder een hulpconstructie. De wijze waarop de muur hersteld zou
moeten worden is onderwerp van discussie geweest. Uiteindelijk geeft renovatie met hergebruik van de al aanwezige stenen de meest aantrekkelijke aanpak om recht te k unnen doen aan
de cultuur-historische waarde, als ook aan de
bestemmingsplanvereisten. Omdat de vergunningsprocedure al is doorlopen (renoveren van
een monumentale fruitmuur) en er ook een aannemende partij is geselecteerd kan op korte termijn gestart worden met de uitvoering van het
herstel, mits de raad hiermee akkoord gaat . De
kosten bedragen € 250.000.
Rapportage inkoop

1.

eerste halfjaar 2020

Te besluiten de nog aan te passen brief

17 november

over de inkoop in het eerste halfjaar
2020 aan de raad te zenden.

2020

Toelichting:
Het college rapporteert aan de raad over het realiseren van de doelstellingen uit het inkoopbeleid in het eerste halfjaar van 2020 en over de
aantallen en waarde van de inkooptrajecten.
Waar mogelijk zijn opdrachten gegund aan lokale ondernemers. Het betreft opdrachten met
een totale waarde van € 6,5 miljoen. Er is in
deze periode voor € 5 miljoen aan extra SROI
(inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) bij inkooptrajecten afgesproken,
waardoor het totaal is gegroeid tot ruim € 11
miljoen. Er zijn geen verzoeken om af te wijken
van het inkoopbeleid voorgelegd aan het college. De ingezette koers wordt voortgezet tot de
volgende evaluatie van het inkoopbeleid in
2021.
Werkgroepbijeenkomst

1.

Te besluiten de nog aan te passen aan-

17 november

met de raad over prestatieafspraken West-

vraag voor de informatiebijeenkomst
over de prestatieafspraken Westland

2020

land 2021-2025

2021-2025 aan de raad te zenden.
Toelichting:
Tijdens de bijeenkomst geven de volkshuisvestingsspecialisten van de gemeente een toelichting op de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt.
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Oplegmemo recon-

1.

structie N211 Wippolderlaan

Akkoord te gaan met het versturen van

17 november

bijgaand oplegmemo reconstructie N211
Wippolderlaan aan de raad

2020

Toelichting:
In het memo wordt achtergrondinformatie gegeven over het besluitvormingsproces reconstructie N211.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
nieuwbouwwoningen in Rijnvaartweg
(20-0298796)
beantwoording artikel 42 vragen WV
rioleringswerkzaamheden Van der
Meerstraat Wateringen (20-0303209)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
parkeerterrein Sand-Ambachtstraat
(20-0291282)
beantwoording artikel 42 vragen WV
zuivering afvalwater (20 -0291748)
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