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20-445

Vaststelling besluiten-

Concept besluitenlijst B&W 17 november 2020

24 november

lijst

(20-0316622) ongewijzigd vast te stellen.

2020

Ondersteuning Regiotaxi n.a.v. Coronacrisis

1.

Akkoord te gaan met de compensatiere- 24 november
geling naar aanleiding van de coronacri- 2020
sis voor de Regiotaxi met daarbij:

-

bevoorschotting voor de periode juli augustus 2020

-

tariefswijziging voor de periode
september 2020 - maart 2021

Toelichting:
Het coronavirus en de daarmee samenhangende
maatregelen hebben directe en ernstige consequenties voor de Regiotaxi. De omvang van het
vervoer is momenteel met ca. 40% gedaald (eerder dit jaar (rond maart) was dit percentage
zelfs 90%). Het college wil deze vraaguitval
compenseren en zo voorkomen dat de Reg iotaxi
omvalt. Op die manier kan de gemeente blijven
voorzien in haar wettelijke taak op het gebied
van doelgroepenvervoer. Het collegebesluit
voorziet in vergoeding van de kosten voor de
feitelijk gereden ritten en een compensatievergoeding. Er wordt per maand nooit meer aan
kosten betaald dan de begrote reguliere vervoerkosten Regiotaxi, dus kunnen de kost en
worden opgevangen binnen de reguliere begroting.
20-446

H4-regeling vergoeding

1.

meerkosten i.v.m.
corona
2.

In te stemmen met de H4-regeling voor

24 november

vergoeding (op voorschotbasis) van de
corona-gerelateerde meerkosten aan

2020

Wmo-aanbieders.
In te stemmen met geformuleerde uitgangspunten voor de meerkostenregeling.

3.

Voor de uitvoering van deze regeling
mandaat te verlenen aan de Programmamanager regionale samenwerking Wmo
H4.

4.

In te stemmen met het verzenden van de
brief meerkostenregeling aan de door H4
gecontracteerde Wmo-aanbieders.
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Toelichting:
Aanbieders van Wmo-voorzieningen maken als
gevolg van de RIVM-richtlijnen inzake corona
meerkosten. Daarbij kan gedacht worden aan
zaken als persoonlijke beschermingsmiddelen,
het (her)inrichten van locaties voor dagbesteding en extra inzet van personeel vanwege het
werken met kleinere groepen. Aanbieders hebben ook te maken met minderkosten, bijv oorbeeld omdat een deel van het personeel thuiswerkt. 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 gemeenten Westland,
Delft, Midden-Delfland en Rijswijk hebben hiervoor gezamenlijk een regeling vastgesteld. De
vergoeding wordt verleend onder het voorbehoud dat het Rijk de gemeenten hiervoor de benodigde middelen beschikbaar stelt.
20-448

Terugkoppeling vastge-

1.

Op basis van de 'Gemeenschappelijke

24 november

stelde begroting en
zienswijze Veiligheids-

Regeling VRH 2016’, artikel 25, lid 4, de 2020
raad van de gemeente Westland conform

regio Haaglanden

brief in kennis te stellen van de vastgestelde meerjarenbegroting VRH 2021 2024, zoals deze op 8 juli 2020 door het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden is vastgesteld.
Toelichting:
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH) heeft op 8 juli 2020 de meerjarenbegroting VRH 2021-2024 vastgesteld. De
begroting wordt samen met een terugkoppeling
op de ingediende zienswijze ter informatie aan
de gemeenteraad toegestuurd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de
VRH hebben positief ingestemd met de begroting, die in lijn is met de kaderbrief gemeentelijke regelingen.
Ook is aangegeven dat de te maken kosten in
verband met COVID-19 naar verwachting ca.
€ 100.000 zullen bedragen en opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting. Verder wordt in 2022 de verdeelsleutel geëvalueerd. Met behulp van de verdeelsleutel worden
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de bijdragen van de deelnemende gemeenten
bepaald.
20-449

Verlenging convenant

1.

JGZ-ZHW

Het convenant JGZ-ZHW te verlengen

24 november

per 1-1-2022 met inachtneming van de
voorgestelde aanbevelingen.

2020

Toelichting:
Het convenant met samenwerkingsafspraken
tussen Jeugdgezondheidszorg Zuid -Holland
West (JGZ) en de gemeenten Westland, Zoetermeer, Delft, Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en PijnackerNootdorp loopt af op 31 december 2021. De gemeenten moeten voor het einde van 2020 aangeven of ze het convenant willen verlengen. De
gemeenten en JGZ zijn tevreden over de samenwerking en willen deze dus voortzetten.
20-450

Raadsinformatiebrief

1.

eindrapport en onderzoek huisvestingsopgave Wonen met Zorg
2.

De raad te informeren conform de nog

24 november

aan te passen brief over het eindrapport
en het onderzoek over de huisvestings-

2020

opgave Wonen met Zorg.
De wethouders Vreugdenhil en Van der
Stee het mandaat te geven tot aanpassing van de brief.

Toelichting:
In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente
Westland onderzoek laten doen naar de toekomstige huisvestingsopgaven wonen & zorg. De
woonzorgopgave is onderdeel van de nadere
uitwerking van de Woonvisie 2020 -2030 in een
uitvoeringsprogramma.
Kern van de onderzoekvraag was: Wat is de verwachte vraag naar levensloopgeschikt wonen en
wonen met zorg en verpleeghuiszorg in de toekomst en wat is het huidige aanbod voor ouderen en de verschillende zorgdoelgroepen? Daaruit volgt de opgave die gemeente Westland
heeft, waar het kan uitgesplitst naar kern.
Enkele hoofdconclusies uit het rapport zijn:
1. De grootste opgave binnen het beleidsterrein wonen en zorg is de huisvesting van ouderen.
2. Het aantal 75+ huishoudens verdubbelt in de
komende 20 jaar en stijgt in Westland van ruim
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6.400 in 2020 tot ruim 12.500 huishoudens in
2040.
3. De tekorten aan geclusterd wonen met 24uurs zorg (verpleeghuiszorg) stijgen van 80
plaatsen in 2019 naar 310 in 2025 en tot 1075
in 2040.
4. De tekorten aan verzorgd wonen (vergelijk
het oude verzorgingshuis of woonzorgcentrum)
stijgen van 440 wooneenheden nu naar een tekort van 655 in 2025 en 1195 in 2040.
5. Daarnaast loopt het tekort aan geclusterde
woningen voor ouderen zonder zorg (seniorenwoningen) op naar 730 levensloopgeschikte woningen in 2040.
6. In totaal gaat het om een geraamd tekort
van 3000 geschikte woningen of wooneenheden
met zorg tot 2040.
7. De geschikte of geschikt te maken woningvoorraad lijkt toereikend, maar deze wordt voor
een belangrijk deel bewoond door (jongere)
huishoudens die niet zijn aangewezen op een
geschikte woning.
Het uitvoeringsprogramma waarin de opgave
voor wonen en zorg wordt meegenomen zal in
het eerste kwartaal van 2021 aan de raad worden toegezonden. Daarnaast wil het college met
het programma Bouwbesluit+ in samenwerking
met de woningcorporaties de bestaande woningvoorraad geschikter laten maken voor ouderen
en mensen met functiebeperkingen.
20-451

Indexatie tarieven
Wmo-ondersteuning
volwassenen H4 2021

1.

De tarieven Wmo-ondersteuning volwassenen H4 conform bijlage vast te stellen
door ze te indexeren voor 2021.

Toelichting:
In de resultaatovereenkomst Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben de H4 -gemeenten een aantal vaste afspraken vastgelegd
rondom het jaarlijks indexeren. De H4 -gemeenten zijn Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en
Westland. Op basis hiervan heeft het college
besloten de tarieven Wmo-ondersteuning volwassenen H4 voor 2021 te indexeren en vast te
stellen.
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20-425

Vaststellen Beleidsre-

1.

gels garanties en borgstellingen gemeente
Westland 2020

De geactualiseerde Beleidsreg els garan- 24 november
ties en borgstellingen gemeente Westland 2020 vast te stellen.

2.

2020

De raad te informeren over de geactualiseerde Beleidsregels garanties en borgstellingen gemeente Westland 2020 conform brief.

Toelichting:
De geldende beleidsregels garanties, die in
2013 zijn vastgesteld, zijn geactualiseerd naar
aanleiding van maatschappelijke en juridische
ontwikkelingen. Er zijn geen grote wijzigingen
doorgevoerd. De nieuwe ‘Beleidsregels garanties en borgstellingen Gemeente Westland 2020’
zijn kaderstellend voor h et verstrekken van
garanties en borgstellingen. De nieuwe beleidsregels treden in werking per 9 december 2020
en vervangen de ‘Beleidsregels garanties 2013 ’.
20-452

Taakstelling huisves-

De raad conform de nog aan te passen

24 november

ting statushouders &
uitnodiging tot gesprek

brief met bijlagen te informeren over de
(verdubbelde) taakstelling voor de huis-

2020

met wethouder Wonen
en de werkgroep

vesting van statushouders voor de eerste
helft van 2021.

Volkshuisvesting

1.

2.

De gemeenteraad uit te nodigen voor
een informatiebijeenkomst met de wethouder Wonen.

Toelichting:
Met haar brief van 6 november 2020 heeft de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de taakstelling voor de huisvesting
van vergunninghouders (statushouders) voor de
eerste helft van 2021 kenbaar gemaakt. Deze
taakstelling bedraagt voor Westland 85, wat
tweeëneenhalf keer zo hoog is als de taakstelling voor de eerste helft van 2020 (34). Naar
verwachting zal ook de taakstelling voor de
tweede helft van 2021 aanzienlijk hoger zijn dan
de taakstelling van de tweede helft van 2020
(40 te huisvesten statushouders ). De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de nieuwe taakstelling en uitgenodigd om met de wethouder
van gedachten te wisselen over de te varen
koers in deze, bezien vanuit een breder perspectief (woonvisie, regionale prestatieafspraken enz.).
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20-453

Afdoening moties Wo-

1.

nen 2017 t/m 2019

De raad te informeren over de wijze van

24 november

afdoening van de moties 26 (07-112017), 8-34 (06-11-2018) en 12-6 (18-

2020

06-2019).
Toelichting:
Het college beschouwt de moties Betaalbare
koopwoningen in Westland (7 november 2017),
Aanpak woningnood (6 november 2018) en
Doorstroom sociale huurwoningen (18 juni 2019)
als afgedaan en informeert de raad over de
wijze van afdoening. De desbetreffende moties
zijn uitgevoerd en/of achterhaald door nieuw
door de gemeenteraad vastgesteld beleid.
20-454

Uitspraak Raad van
State hoger beroep

1.

scheidingsvoorstel
Vestia

De raad conform brief te informeren over 24 november
de uitspraak van de Raad van State in2020
zake hoger beroep scheidingsvoorstel
Vestia en de gevolgen hiervan voor het
Vestia dossier.

Toelichting:
De gemeente Westland is samen met een aantal
andere (M6) gemeenten in hoger beroep gegaan
tegen de uitspraak van de rechtbank van 13 november 2019 inzake het scheidingsvoorstel van
Vestia. De Raad van State heeft Vestia op 11
november 2020 in het gelijk gesteld. Daarmee
blijft het scheidingsvoorstel zoals Vestia dit
heeft ingediend: 60% van het bezit moet beschikbaar blijven voor de sociale woningmarkt
en 40 % mag worden overgeheveld naar de
commerciële tak. Vóór het scheidingsvoorstel
waren deze percentages 84% respectievelijk
16%. De gemeente is samen met de andere gemeenten bezig met overname van het Vestiabezit. Een positieve uitspraak zou hebben betekend dat een groter deel van de woningen van
Vestia binnen het sociale segment moet blijven,
waardoor de totale waarde van het woningbezit
en daarmee de verkoopprijs lager zou zijn.
20-455

Vernieuwde versie
richtlijn voor verkeers-

1.

maatregelen bij wegwerkzaamheden en
evenementen op gemeentelijke wegen 2.0

De nieuwe richtlijn voor verkeersmaatre- 24 november
gelen bij wegwerkzaamheden en evene- 2020
menten op gemeentelijke wegen vast te
stellen.

2.

De nieuwe richtlijn in werking te laten
treden op 1 januari 2021.
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- Zo werken wij in

3.

Westland

De huidige richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op gemeentelijke wegen in te
trekken per 1 januari 2021.

Toelichting:
De nieuwe versie van de richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen sluit beter aan bij de huidige situatie, na
een aantal veranderingen. Doel van de richtlijn
is richting geven aan de kwaliteit van verkeersmaatregelen die worden ingezet op gemeentelijke wegen. Dit om aandacht te vragen voor de
verkeersveiligheid en goede doorstroming op
onze wegen. Werkzaamheden met vertragingen
proberen we zoveel mogelijk te beperken of uit
te voeren buiten de spitsen.
De gemeente is eind vorig jaar overgestapt naar
een nieuw, landelijk systeem om verstoringen in
de infrastructuur te registreren. Met dit nieuwe
systeem, Melvin genaamd, worden aannemers in
de gelegenheid gesteld zelf aanvragen in te dienen. Aan werkzaamheden in winkelgebieden in
drukke periodes zijn aanvullende eisen gesteld.
Voor fietsers, voetgangers en mensen met mobiliteitsbeperkingen is in sa menwerking met o.a.
het Platform Gehandicapten Westland gekeken
naar aanvullingen op de huidige eisen. Met de
nieuwe richtlijn werken we aan bereikbaarheid,
veiligheid en omgevingskwaliteit. De nieuwe
richtlijn gaat op 1 januari 2021 in.
20-456

Opzegging van de samenwerking op het gebied van ICT beheer
door LeidschendamVoorburg

1.

Conform brief te reageren naar Leid-

24 november
2020

2.

schendam-Voorburg.
Uitgangspunten vast te stellen voor de
verdere uitwerking van de ontvlechting
van de ICT beheerorganisatie.

Toelichting:
De colleges van de gemeenten Leidschendam Voorburg en Westland werken sinds medio 2013
samen op het gebied van ICT-beheer in een gezamenlijke beheerorganisatie binnen de organisatie van de gemeente Westland. Het college
van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft
op 10 november 2020 haar besluit toegezonden
tot opzegging van deze gemeentelijke
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samenwerking. Dit betekent dat er een ontvlechting moet plaatsvinden van de ICT -beheerorganisatie. Het college heeft hiervoor een aan tal
richtinggevende uitspraken gedaan.
20-457

Schrijven college

1.

d.d. 01-10-20 inzake
welstandsverantwoor-

De raad te informeren over de Wel-

24 november

standsverantwoording 2019 conform
brief.

2020

ding 2019
Toelichting:
Het is een wettelijke verplichting om de raad
jaarlijks een verslag voor te leggen waarin ze
wordt geïnformeerd over de wijze waarop het
college en de welstandscommissie uitvoering
heeft gegeven aan de welstandstoets. In 2019
heeft de commissie 62 gesprekken met opdrachtgevers en architecten gevoerd. Er zijn in
totaal 279 adviezen door de commissie gegeven, allen positief. In 2019 is het college niet
afgeweken van de adviezen van de welstandscommissie en is er niet handhavend opgetreden
op basis van de excessenregeling.
20-458

Ruimtelijke ontwikke-

1.

ling Kralingerpolder

De raad te informeren over de ontwikke-

24 november

lingen Kralingerpolder conform brief.

2020

Toelichting:
In de raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de
aankoop en verkoop van gronden in verband
met de uitbreiding van Rijk Zwaan in de Kralingerpolder. Door de verkoop van gronden wordt
Rijk Zwaan in de gelegenheid gesteld de toegang tot de uitbreiding te optimaliseren . Hiermee komt het Perdiksepad als wandelpad te
vervallen.
Met de aankoop van de gronden wordt het voor
de gemeente en het hoogheemraadschap mogelijk een stap te zetten om te komen tot het verminderen van wateroverlast in de Oranjebuurt
van De Lier. De bestaande watergang langs het
Kralingerpad zal worden verbreed tot 10 meter.
20-460

Samenwerkingsconve-

1.

nant KVO Royal FloraHolland

Samenwerkingsconvenant Keurmerk Vei- 24 november
lig Ondernemen FloraHolland aan te
gaan.

1.

Besluit Burgemeester: Wethouder Abee
te machtigen tot het ondertekenen van
het samenwerkingsconvenant KVO FloraHolland.
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Toelichting:
Het Keurmerk Veilig Ondernemen -traject voor
Royal FloraHolland is in oktober gecertificeerd
met het certificaat ‘basis samenwerking’. De bij
het KVO betrokken partijen bevestigen met de
ondertekening van het convenant hun toezegging tot de publiek-private samenwerking en
verbondenheid aan het KVO -project. Met deze
toezeggingen kunnen we het opgestelde plan
van aanpak met onderling vertrouwen gaan uitvoeren. In dit plan worden de veiligheidsproblemen genoemd en is de samenwerkingsstructuur
vastgelegd. Het beschrijft de maatregelen en de
inzet van iedere deelnemende partij. De officiele ondertekening van het convenant markeert
de start van de uitvoering van de maatregelen
uit het plan van aanpak.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vraag WV Veilingweg De Lier (20-0268015)

•

beantwoording artikel 42 vragen CU -SGP
afschaffing collectiviteitskorting basis-

•

zorgverzekering (20 -0304230)
beantwoording artikel 42 vragen PvdA
vestiging Dalton OBS en Okidoki
Hoogeland (20-0285746)

•

beantwoording artikel 42 vragen LPF
overlast Honderdland fase 1 Greenpack

•

(20-0285803)
beantwoording artikel 42 vragen WV mo-

•

nopolie positie Caiway (20-0307712)
beantwoording artikel 42 vragen WV eilandje hoek Heulstraat / Nie uwe Tuinen
in De Lier (20-0315964)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
wijze van uitvoering van het groenbeheer
(20-0316000)
beantwoording artikel 42 vragen WV
groenonderhoud trottoirs, fietspaden (20 0316056)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV mededelingen College / Snijders tijdens
raadsvergadering 8 oktober 2020 (200279332)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV over
woningbouw Westland (20-0314441)
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•

beantwoording artikel 42 vraag WV
klachten over verloedering deel Honselersdijk (20-0315238)
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