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Voorgesteld besluit

Datum
besluit

Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 2 4 november 2020
(20-0320699) ongewijzigd vast te stellen.

1 december
2020

Ondertekening koop-

Besluit burgemeester:

1 december

en realisatieovereenkomst herontwikkeling

2020
1.

"De Schakel" te Maasdijk

Wethouder J.A. Gardien-Reinders op
grond van artikel 171 van de Gemeentewet, volmacht te verlenen namens de gemeente Westland, de koop- en realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling
van de voormalige schoollocatie “De
Schakel” te Maasdijk met de ontwikkelaar “Projectikon Ontwikkeling B.V." te
ondertekenen.

Toelichting:
Met de ondertekening van de koop- en realisatieovereenkomst committeert “Projectikon Ontwikkeling B.V.” zich aan de realisatie van de
bouw van 20 sociale huurappartementen en 6
middenhuur eengezinswoningen op de voormalige schoollocatie “De Schakel” aan de Kerkhoflaan 1 te Maasdijk. Door mi ddel van dit besluit
ondertekent wethouder Gardien -Reinders namens de gemeente deze overeenkomst.
20-437

Subsidieregelingen ge-

1.

leden schade covid-19
2.

3.

De Subsidieregeling Algemene covid -19

1 december

steunmaatregel Cultuur Westland 2020
vast te stellen.

2020

De Subsidieregeling compensatie dorps en buurthuizen covid-19 Westland 2020
vast te stellen
De Subsidieregeling covid-19 Vrijwilligersorganisaties Jeugd Westland 2020
vast te stellen

4.

De gemeenteraad hierover te informeren
conform brief.

Toelichting:
Dit besluit maakt het mogelijk dat een vereniging of stichting die extra onkosten en/of
schade heeft als gevolg van de coronacrisis een
bijdrage ontvangt als tegemoetkoming in deze
kosten. De aanvraag dient te zijn ingediend vóór
1 februari 2021.
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De informatie over deze regelingen wordt onder
andere geplaatst op de website van de gemeente. Hier kan ook het aanvraagformulier
worden gevonden.
20-462

Schrijven college d.d.

1.

De raad conform brief te informeren over 1 december

2 december inzake
tweewekelijks over-

de stand van zaken aangaande ingekomen verzoeken om steun voortvloeiend

zicht steunmaatregelen
coronacrisis

uit de coronacrisis.
Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad
tweewekelijks te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in
het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat
nu wordt verzonden heeft als peildatum 13 november 2020.

20-463

Aanwijsbesluit alcohol- 1.De volgende aanwijsbesluiten in te trekken:
verbod Westland

•
•

10 juni 2008
20 juni 2017

•
•

22 mei 2018;
29 oktober 2019

2.Op grond van artikel 2:48 APV Westland 2019
de volgende gebieden aan te wijzen waar het is
verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:
•

Alle speelvoorzieningen in alle dorpskernen;

•

Het strandvlak gelegen tussen strekdam
10 en strekdam 13;

•

De parken gelegen in Westland binnen
de bebouwde kom;

•

De winkelgebieden van de onderstaande
kernen:
1.De Lier
2.Honselersdijk
3.Kwintsheul
4.Maasdijk
5.Monster
6.Naaldwijk
7.’s-Gravenzande
8.Wateringen
9.Poeldijk
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Toelichting:
In de gemeente Westland zijn in het verleden diverse gebieden aangewezen waar een alcoholverbod van kracht is. Doel van deze aanwijzingsbesluiten is de met het alcoholgebruik samenhangende overlast aan te kunnen pakken.
Geconstateerd is dat de aanwijzingsbesluiten
niet eenduidig zijn, waardoor de handhaafbaarheid van de besluiten lastig is voor de politie en
gemeentelijke boa’s. Daarom zijn de huidige alcoholverboden tegen het licht gehouden en is er
een eenduidig alcoholverbod gerealiseerd
20-447

Definitief besluit last

1.

Een definitief besluit te nemen op de in

1 december

onder dwangsom
nemen handhavings-

totaal vijf handhavingsverzoeken van
omwonenden, gericht tegen het bedrijf

2020

dossier Freight Line
Europe BV te Maasdijk

Freight Line Europe BV gevestigd Honderdland 791 te Maasdijk, wegens ge2.

luids- en lichtoverlast.
De raad hierover via een nog op te stellen raadsinformatiebrief te informeren.

Toelichting:
Het college van B&W heeft een definitieve last
onder dwangsom genomen in het handhavingsdossier Freight Line Europe BV te Maasdijk om
de strijdigheden met het bestemmingsplan en de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te
doen beëindigen. Dit naar aanleiding van verzoek om handhaving van omwonenden wegens
geluids- en lichtoverlast.
20-464

Aanbieden jaarverslag
commissie bezwaarschriften over het jaar
2019

1.

2.

Kennis te nemen van het jaarverslag
2019 van de commissie bezwaarschriften.
Het jaarverslag 2019 van de commissie
bezwaarschriften conform brief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Toelichting:
Het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften wordt jaarlijks ter kennis geving aangeboden aan de raad. Dit jaarverslag heeft betrekking op de bezwaarschriften die in 2019 bij de
gemeente Westland zijn binnengekomen op de
adviezen die de commissie in deze periode
heeft uitgebracht aan de verschillende bestuursorganen die de gemeente kent. Daarnaast wordt
ingegaan op de punten die gedurende het
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bezwaarproces in 2019 zijn opgevallen. De commissie heeft geconcludeerd dat het aantal ontvangen bezwaarschriften, de afhandelingstermijnen en de wijze van afhandeling in het algemeen geen grote verschillen laten zien met de
voorgaande jaren. Daarnaast is de commissie
positief gestemd over het feit dat de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd, naar
aanleiding van aanbevelingen uit voorgaande jaren, zichtbaar zijn.
20-465

Afdoening motie (aan-

1.

De raad te informeren conform brief over 1 december

leun)tenten sportverenigingen en sportscho-

motie 1172 m.b.t. (aanleun)tenten bij
2020
verenigingen en sportscholen en hiermee

len

de motie als afgedaan te beschouwen.
Toelichting:
Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad
een motie aanvaard met betrekking tot (aanleun)tenten bij sportscholen en sportverenigingen die hier als gevolg van de coronarichtlijnen
zijn geplaatst. Verzoek was om het mogelijk te
maken de tenten zonder vergunning te plaatsen
en in gesprek te gaan om de overlast voor de
omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Tevens werd gevraagd of, als er toch een vergunning nodig is, de heffing van leges achterwege
kan blijven. In reactie op de motie geeft het college aan dat vrijstelling van het vergunning sregime op basis van het wettelijke kader (Wabo)
niet mogelijk is. Daarnaast biedt de hardheidsclausule naar de mening van het college geen
mogelijkheid om in deze situatie geen leges in
rekening te brengen voor de vergunni ng.

20-466

Vaststelling eerste
wijziging APV Westland 2019

1.

De gemeenteraad voor te stellen de eer- 1 december
ste wijziging van de APV Westland 2019
vast te stellen.

Toelichting:
De VNG heeft de gemeente geïnformeerd over
wijzigingen in het model APV. Deze aanpassingen hebben geleid tot met name redactionele
verbeteringen. Daarnaast zijn enkele ambtelijk/bestuurlijke wijzigingen en enkele voorstellen van adviespartners in de APV verwerkt.
Een opvallende wijziging is het invoeren van
een colourverbod (een bij een Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) behorend jasje). Een ander in
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het oog springende aanpassing van de APV is
het messenverbod. Er is in Nederland, en ook in
Westland, een tendens waarneembaar waarbij
personen steeds vaker een mes bij zich dragen.
Als aanvulling op de Wet wapens en munitie
wordt in de APV een bepaling opgenomen om
hiertegen handhavend op te kunnen treden.
Er is geen aanvullende bepaling over lachgas in
de APV opgenomen. Er is een kabinetsvoornemen om oneigenlijk gebruik van lachgas tegen
te gaan door lachgas te plaatsen op lijst II van
de Opiumwet. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In de APV staan op dit
moment voldoende bepalingen om overlast door
lachgas aan te pakken. Daarnaast is in de “evenementennota Westland” een bepaling opgenomen die de verkoop van lachgas op en in de nabijheid van een evenementenlocatie verbiedt.
20-467

Afdoening motie racisme en discriminatie

1.

De afhandeling van de motie racisme en 1 december
discriminatie over te laten aan de Jonge- 2020
renraad en de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

2.

De raad hierover conform brief te informeren.

Toelichting:
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad de motie
‘Afstand nemen van racisme en discriminatie’
aanvaard. Hierin is onder andere aan het college verzocht ‘doelgericht actie te ondernemen
om racisme en discriminatie in Westland tegen
te gaan. De motie is ingediend op aangeven van
de jongerenraad. De jongerenraad heeft aangegeven een breed maatschappelijk debat te zullen organiseren over dit ond erwerp.
20-468

Beantwoording verzoek
van De Noviteit door

1.

uitvoeren amendement
10 november 2020

Uitvoering te geven aan het op 10 no1 december
vember 2020 door de gemeenteraad aan- 2020
vaarde amendement en De Novitiet
€ 24.000,-- toe te kennen en het amen-

2.

dement hiermee af te doen.
De Noviteit hiervan in kennis te stellen
met voorliggende beschikking.

3.
Toelichting:
De Noviteit heeft verzocht om een bijdrage van
€ 24.000 om de weggevallen opbrengsten door
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vertrek van de horecaexploitant op te vangen tot
medio 2021. Een dergelijke aanvraag komt niet
in aanmerking voor toekenning op basis van
vastgesteld beleid. Voordat de gemeente hierover had besloten is echter, in de gemeenteraadsvergadering van 10 november, een amendement van een dergelijke strekking aangenomen. Om uitvoering te geven aan dit amendement wordt € 24.000 aan De Noviteit uitgekeerd.
20-469

Subsidie Voedselbank
Haaglanden

1.

2.

Een meerjarige subsidie van € 15.000
1 december
per jaar aan Voedselbank Haaglanden te 2020
verlenen.
In de subsidieregels de mogelijkheid op
te nemen voor het verlenen van subsidie
aan Voedselbank Haaglanden.

Toelichting:
Op 1 januari 2021 opent het distributiecentrum
van Voedselbank Haaglanden zijn deuren in Wateringen. In dit distributiecentrum stellen vrijwilligers pakketten samen. Voedselbank Westland
werkt samen met het distributiecentrum. Een
deel van de Westlandse voedselpakketten bestaat uit producten die afkomstig zijn van het
distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden. Net als de andere gemeenten in Haaglanden verleent Westland subsidie voor het her - en
ompakken en distribueren van producten. Het
gaat om een bedrag van € 15.000 per jaar.
20-388

Voorstel tot vaststel-

1.

ling van de Verordening Rioolheffing Westland 2021

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 1 december
ordening Rioolheffing Westland 2021
vast te stellen.

2.

Het besluit van het college van 24 november 2020 hieromtrent in te trekken.

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 maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht
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voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater
en grondwater.
Om redenen die bij het voorstel tot vaststelling
van de Verordening Afvalstoffenheffing worden
genoemd, stijgen de woonlasten minder hard
dan waar bij de begroting van werd uitgegaan.
Dit was bij de vaststelling van de Verordening
Rioolheffing op 24 november nog niet bekend.
Daarom is het vorige besluit ingetrokken en is
nu een aangepaste verordening vastgesteld.
20-389

Voorstel tot vaststel-

1.

ling van de Verordening Afvalstoffenheffing Westland 2021

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 1 december
ordening Afvalstoffenheffing Westland
2021 vast te stellen.

2.

De gemeenteraad voor te stellen een begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

3.

Het besluit van het college van 24 november 2020 hieromtrent in te trekken.

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 huishou delijke afvalstoffen. Het doel van deze heffing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om
afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.
Uit een recent ontvangen brief van de Belastingdienst is gebleken dat de btw op de kosten die
zien op de gescheiden inzameling van drinkverpakkingen en glas niet langer kunnen worden
verhaald via het btw-compensatiefonds (BCF).
Door de wijziging van het standpunt van de Belastingdienst is de vergoeding die wij via Nedvang/Afvalfonds ontvangen belast met b tw. Dit
betekent ook dat de btw niet langer als kosten
kunnen worden toegerekend en de tarieven dalen. Hierdoor stijgen de woonlasten minder hard
dan waar bij de begroting van werd uitgegaan.
Een en ander was nog niet bekend bij de
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vaststelling van de verordening door het college
op 24 november. Daarom is het vorige besluit
ingetrokken en is nu een aangepaste verordening vastgesteld.
20-390

Voorstel tot vaststel-

1.

ling van de Verordening Onroerendezaakbelastingen 2021

De gemeenteraad voor te stellen de Ver- 1 december
ordening Onroerendezaakbelastingen
2021 vast te stellen.

2.

2020

Het besluit van het college van 24 november 2020 hieromtrent in te trekken.

Toelichting:
De gemeente heeft op grond van artikel 220 van
de Gemeentewet de bevoegdheid om 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.
Om redenen die bij het voorgaande voorstel zijn
genoemd, stijgen de woonlasten minder hard
dan waar bij de begroting van werd uitgegaan.
Dit was bij de vaststelling van de Verordening
OZB op 24 november nog niet bekend. Daarom
is het vorige besluit ingetrokken en is nu een
aangepaste verordening vastgesteld.
20-470

Subsidie in exploitatielasten van de school
De Kameleon te
Heenweg

1.

Subsidie te verlenen in de expoitatielas- 1 december
ten van de school De Kameleon te Heen- 2020
weg voor de jaren 2020 en 2021.

Toelichting:
Om basisschool De Kameleon in Heenweg in
stand te kunnen houden heeft de gemeente
Westland in de periode 2016-2019 een subsidie
verstrekt als bijdrage aan de exploitatie. Aangezien de situatie ten aanzien van (de omvang
van) de school niet structureel is gewijzigd,
heeft het schoolbestuur de gemeente verzocht
ook voor de jaren 2020 en 2021 subsidie te verstrekken. Het college heeft hiermee ingestemd,
omdat de school een belangrijke bijdrage levert
aan de leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van
Heenweg. Niet alleen met het oog op de reguliere onderwijstaak, maar ook gelet op de rol die
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de school speelt bij het in stand houden van de
sociale samenhang.
20-471

Achtervangpositie &

1.

scheidingsvoorstel Alliantie 1 met betrekking
tot overname van Vestia bezit

2.

In te stemmen met het scheidingsvoor-

1 december

stel van Arcade mensen & wonen voor
het over te nemen Vestia bezit naar

2020

80%DAEB en 20% niet DAEB.
In te stemmen met het scheidingsvoorstel van Wonen Midden Delfland voor het
over te nemen Vestia bezit naar 80%

3.

DAEB en 20% niet DAEB.
In te stemmen met het aangaan van een
(extra) achtervangovereenkomst met het
WSW voor de door Arcade mensen & wonen over te nemen leningen met een
hoofdsom van €111.381.085,-

4.

In te stemmen met het aangaan van een
(extra) achtervangovereenkomst met het
WSW voor de door Wonen Midden Delfland over te nemen leningen met een

5.

hoofdsom van €20.505.328,-.
De beide corporaties en het WSW per
omgaande te informeren over de verleende instemming aan het scheidingsvoorstel en de instemming voor het aangaan van een achtervangovereenkomst.

Toelichting:
In het kader van de overname van het Vestia bezit heeft het college besloten een achtervangovereenkomst aan te gaan met de corporaties
“Arcade mensen & wonen” en “Wonen Midden
Delfland” ter grootte van respectievelijk €
111.381.085,= en € 20.505.328,=. Het college
heeft ook ingestemd met het scheidingsvoorstel
voor het overgenomen Vestia bezit. Beide corporaties geven aan dat 80% van de overgenomen woningen beschikbaar blijft voor de sociale
woningmarkt.
20-472

Achtervangpositie &
scheidingsvoorstel Alli-

1.

antie 2 met betrekking
tot de overname van

In te stemmen met het gezamenlijke
scheidingsvoorstel van Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting
voor het over te nemen Vestia bezit naar

het Vestia bezit.
2.

82% DAEB en 18% niet DAEB.
In te stemmen met het aangaan van een
(extra) achtervangovereenkomst met het
WSW voor de door Wonen Wateringen
over te nemen leningen en op te nemen
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nieuwe leningen met een totale hoofd3.

som van € 39.187.044,-.
In te stemmen met het aangaan van een
(extra) achtervangovereenkomst met het
WSW voor de door de Wassenaarsche
Bouwstichting over te nemen leningen en
op te nemen nieuwe leningen met een

4.

hoofdsom van € 49.158.324,-.
De beide corporaties en het WSW per
omgaande te informeren over de verleende instemming aan het scheidingsvoorstel en de instemming voor het aangaan van een achtervangovereenkomst.

Toelichting:
In het kader van de overname van het Vestia
bezit heeft het college besloten een
achtervangovereenkomst aan te gaan met de
corporaties “Wonen Wateringen” en “de
Wassenaarsche Bouwstichting ” ter grootte van
respectievelijk € 39.187.044,= en
€ 49.158.324,=. Het college heeft ook ingestemd
met het scheidingsvoorstel voor het
overgenomen Vestia bezit. 82 % van de
overgenomen woningen blijft beschikbaar voor
de sociale woningmarkt.
20-473

Vervroegde aflossing

1.

Akkoord te gaan met het vervroegd af-

1 december

14 oude leningen aan
Vestia

lossen van leningen door Vestia.
De teammanager taakveld FC van het

2020

2.

cluster Bedrijfsvoering te mandateren om
namens de gemeente Westland akkoord
te gaan met de overeengekomen voorwaarden waartegen de vervroegde aflossing van leningen plaats zal vinden.
Toelichting:
Door akkoord te gaan met de vervroegde aflossing van de oude lening enportefeuille aan Vestia, die Vestia bij de gemeente is aangegaan,
staan deze leningen de versnelde procedure
voor overheveling van het vastgoedportefeuille
van Vestia naar de Westlandse woning corporaties niet in de weg.
20-474

Subsidie Duurzame
Energiemaatregelen
Westland (SDEW)

1.

De raad te adviseren om de verordening

1 december

Subsidieregeling Duurzame Energiemaatregelen Westland (SDEW) in te

2020
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trekken, en daarmee als einddatum 31 2.

12-2020 aan te houden;
De evaluatie van de SDEW regeling voor
kennisgeving aan te nemen en ter kennisgeving aan de raad te sturen.

Toelichting:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de regeling Subsidie Duurzame Energiemaatregelen
conform de afspraken te beëindig en. Er is vanaf
2014 succesvol gebruik gemaakt van deze regeling. In de totale looptijd van de regeling heeft
80% van de verenigingen en maatschappelijke
instellingen zonder winstoogmerk die een eigen
accommodatie in eigendom hebben hier gebruik
van gemaakt. In totaal zijn er 92 aanvragen gedaan: 65 verenigingen, 11 kerkgemeenschappen, 3 scholengemeenschappen en 4 overige
maatschappelijk instellingen. Verenigingen hebben altijd nog de mogelijkheid om gebruik te
maken van landelijke subsidies.
20-475

Geactualiseerd
Gebiedsgericht Plan

1. Het Gebiedsgericht Plan Uitvoeringsprogramma 2021 - 2027 vast te stellen.

uitvoeringsprogramma
2021 en beschikbaar

2 a) Vervangingskredieten van in totaal
€ 2.896.000,- ter beschikking te stellen voor de

stellen vervangingskre- uitvoering van diverse projecten binnen het uitdieten en nieuwe
voeringsprogramma Sterke groenstructuur.
kredieten kleiner dan
€ 250.000,-

2 b) Vervangingskredieten van in totaal
€ 1.083.000,- ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van diverse projecten binnen het uitvoeringsprogramma Duurzaam vas tgoed en
grond.
2 c) Vervangingskredieten van in totaal
€ 7.215.000,- ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van diverse projecten binnen het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendige Waterhuishouding.
2 d) Vervangingskredieten van in totaal
€ 6.624.000,- ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van diverse projecten binnen het uitvoeringsprogramma Compleet Infrastructureel
netwerk.
2 e) Vervangingskredieten van in totaal
€ 266.000,- ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van diverse projecten binnen het uitvoeringsprogramma Verantwoorde Afvalinzameling.
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Toelichting:
In 2019 heeft de gemeenteraad het GebiedsGericht Plan (GGP) vastgesteld. In het GGP zijn de
onderhoudsniveaus, kernwaarden en kwaliteiten
vastgesteld die gelden voor de buitenruimte. Op
basis hiervan wordt er elk jaar door het college
een GGP uitvoeringsprogramma vastgesteld met
daarin de werkzaamheden voor het komende
jaar en een doorkijk naar de jaren daarna. Het
college heeft nu het GGP uitvoeringsprogramma
voor 2021 vastgesteld en de hiervoor benodigde
kredieten beschikbaar gesteld. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in wegen, sportvelden,
groenvoorziening en openbare verlichting. Het
gaat om een bedrag van in totaal € 18.084.000, aan vervangingsinvesteringen. Daarnaast wordt
er een apart voorstel aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring van kredieten voor
nieuwe investeringen voor een totaalbedrag van
€ 10.870.000,-.
20-476

Kredietaanvraag 2021

1. De raad voor te stellen kredieten beschikbaar 1 december

voor investeringen ten
behoeve van het

te stellen van:
a. € 300.000,- voorbereiding en uitvoering “Uit-

Gebiedsgericht Plan
2019-2022

breiding Prinsenbos inrichting“
b. € 290.000,- voorbereiding en uitvoering
"Duurzaam MOP "
c. € 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering
"Sportpark De Hoge Bomen"
( € 2.040.000 uit de reserve Versterking financiele soliditeit)
d. € 700.000,- voorbereiding en uitvoering "Led
verlichting sportvelden "
e. € 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering
voor ‘’modernisering Waterman"
(€ 1.800.000 uit de reserve Versterking financiele soliditeit, € 800.000 uit de reserve Zwembaden)
f. € 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering
"zwembad Hoge Bomen (machines e.d.)" (€
1.700.000 uit de reserve Versterking financiële
soliditeit)
g. € 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade
strandpost Monster"
h. € 532.000,- voorbereiding en uitvoering "Operationeel programma waterplan"
i. € 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering
"Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder"
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j. € 535.000,- voorbereiding en uitvoering "
Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid"
(incl. € 159.000,-- aan subsidie inkomsten)
k. € 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen"
l. € 323.700,-- voorbereiding en uitvoering "Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en
de kapitaallasten van dit krediet te dekken uit
de reserve.
Toelichting:
In 2019 heeft de gemeenteraad het GebiedsGericht Plan (GGP) vastgesteld. In het GGP zijn de
onderhoudsniveaus, kernwaarden en kwaliteiten
vastgesteld die gelden voor de buitenruimte. Elk
jaar stelt het college een GGP Uitvoeringsprogramma vast. In het GGP UP 2021 zijn de activiteiten opgenomen om uitgevoerd te gaan worden in 2021 of er een start mee te maken. Om
het GGP UP uit te kunnen voeren worden een
aantal kredieten ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad. Het is de bevoegdheid van de
gemeenteraad om kredieten die zijn opgenomen
in het MeerjarenInvesteringsProgramma (als onderdeel van de programmabegroting 2021) en
aangemerkt worden als “nieuw” goed te keuren.
Met dit besluit worden diverse investeringen
goedgekeurd met een bedrag van in totaal
€ 10.870.000,-. Het gaat o.a. om investeringen
in uitbreiding van het Prinsenbos, sportpark De
Hoge Bomen, modernisering van de Waterman,
zwembad de Hoge Bomen en voorbereiding van
de nieuwe post van de reddingsbrigade in Monster.
20-477

Vaststellen gladheidbestrijdingsplan

1.

Het gladheidbestrijdingsplan seizoen
2020-2021 vast te stellen.

seizoen 2020-2021

2.

De raad conform brief te informeren over
het gladheidbestrijdingplan.

Toelichting:
In de Wegenwet en Wegenverkeerswet is bepaald dat de wegbeheerder al het redelijke moet
doen om gevaar voor de weggebruiker te voorkomen, te beperken en op te heffen. Het is
daarom van belang dat wegen ook in de winter
veilig en doelmatig kunnen worden geb ruikt. Het
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bestrijden van gladheid is daarvan onderdeel,
waarbij het gaat om een inspanningsverplichting. Het gladheidbestrijdingsplan geeft aan op
welke wijze de gemeente Westland voldoet aan
haar inspanningsverplichting. Het plan geeft inzicht in de uitgangspunten, prioriteiten en de
wijze van uitvoeren van de gladheidbestrijding.
Tevens wordt aandacht geschonken aan de
Informatievoorziening naar de bewoners en de
gladheidmeldingsprocedure.
20-478

Ontwerpbesluit tot

1.

vaststelling van de
nota bodembeheer
2.

De nota bodembeheer Westland en de

1 december

daarbij behorende Bodemkwaliteitskaart
en Bodemfunctieklassenkaart in ontwerp

2020

vast te stellen.
De ontwerpnota bodembeheer ter inzage
te leggen en eenieder in de gelegenheid
te stellen een gemotiveerde zienswijze
naar voren te brengen op het ontwerpbeleid, schriftelijk dan wel mondeling.

Toelichting:
De nota bodembeheer beschrijft de voorwaarden
voor hergebruik van grond als 'bodem' in de gemeente. In de nota is gekozen voor gebiedsspecifiek beleid waarbij de bodem wordt verdeeld in
verschillende functieklassen waaraan een bepaalde kwaliteit verbonden is. Door toepassing
van dit beleid zal grondverzet door de gemeente
en derden worden vereenvoudigd en wordt de
kwaliteit van de bodem beschermd door toepassing van het “stand still beginsel”, waarbij de
milieukwaliteit door menselijk handelen niet mag
verslechteren.
De ontwerpnota zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende die tijd is een
ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zullen worden meegenomen
in de door de raad vast te stellen definitieve bodembeheernota.
20-479

Bestuursovereenkomst
Netwerk Waterketen
Delfland (NAD: 2021 2027)

1.

Te besluiten tot het aangaan van een

1 december

nieuwe bestuurlijke overeenkomst NAD

2020

Beslispunt burgemeester :
1. Op grond van artikel 171, l id 2, van de
Gemeentewet , wethouder L.K. Snijders
aan te wijzen om de bestuurlijke overeenkomst NAD te ondertekenen.
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Toelichting:
De ‘Bestuurlijke Overeenkomst Afvalwaterketen
Delfland’ van 22 november 2013, inclusief de
bijbehorende uitvoeringsafspraken, loopt in
2020 af. De gemeenten, het hoogheemraadschap en de drinkwaterbedrijven in het beheergebied van Delfland werken graag samen verder
aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen.
Daartoe stelden zij in 2020 de voorliggen de ‘Bestuurlijke Overeenkomst NAD’ op. De partijen
willen met deze overeenkomst de gemaakte afspraken bestendigen en een aantal nieuwe accenten leggen.
20-480

Raadsinformatiebrief

1.

detailhandelsvisie
Westland

De raad te informeren over de voortgang 1 december
van het proces om te komen tot een
nieuwe detailhandelsvisie Westland.

2020

Toelichting:
Met deze raadsinformatiebrief informeert het
college de raad over het lopende proces om te
komen tot een nieuwe detailhandelsvisie. Besluitvorming in de raad stond gepland in december. In het belang van draagvlak voor de visie
en zorgvuldigheid in het proces, is een aantal
aanvullende stappen nodig. Zo zijn er gesprekken gaande met de verschillende Biz'en over de
inhoud van de visie, maar ook over maatregelen
die genomen kunnen worden om deze uit te voeren. Het gaat daarbij over het ondersteunen en
stimuleren van ondernemers en vastgoedeigenaren over meer concrete zaken, zoals de mogelijkheden voor het concentreren van niet -retailfuncties en het vergroenen van de centrumgebieden. De toevoeging van deze belangrijke
stappen leidt ertoe dat besluitvorming in de
raad van maart kan plaatsvinden.
20-459

Aanvraag AgriTech

1.

programma bijdrage
regeling MRDH

In te stemmen met de rol van wethouder

1 december

Abee als verantwoordelijke bestuurder
voor het programma AgriTech binnen de

2020

MRDH (20-0310381) en daarmee met de
rol van Westland als verantwoordelijke
2.

gemeente.
De voorliggende aanvraag inzake het
programma AgriTech en de bijbehorende
brief (20-0306135) (20-0309910) bij de
MRDH in te dienen.
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Toelichting:
De gemeente Westland zal optreden als aanvragende gemeente voor de middelen voor het Innovatieprogramma AgriTech. Deze middelen
worden beschikbaar gesteld vanuit de Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat MRDH
en zijn bedoeld voor projecten in de agrotechnologie en eiwittransitie. Vouchers voor dit programma zullen in 2021 via een door Innovation
Quarter uitgevoerde procedure kunnen worden
aangevraagd door consortia van bedrijven, start
ups en kennisinstellingen.
Het AgriTech programma is ontwikkeld door de
samenwerkende partijen Greenport West -Holland, TNO, Provincie Zuid -Holland, MRDH en Innovation Quarter, in nauwe afstemming met stakeholders uit het bedrijfsleven en de gemeente
Westland.
Voorstel tot aanpas-

1.

Toe te voegen aan bijlage 2A: Indien ers

1 december

sing van bijlage 2A bij
de Verordening op de

van zienswijzen worden hiervan per e mail op de hoogte gebracht d.m.v. toe-

2020

raadscommissies van
de Raad van de ge-

zending van de datum van behandeling
in commissie en raad, waarbij tevens

meente Westland

melding wordt gemaakt van de vindplaats
van de stukken op de gemeentelijke website (inclusief de conceptnota van beantwoording) en het telefoonnummer van de
behandelaar.

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV mogelijkheid van overleg voordat een
omgevingsvergunning wordt verstrekt
(20-0297913)

•

beantwoording artikel 42 WV wijze van
onderhouden groen (20-0316754)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
"subsidie voor wonen met zorgprojecten"

•

(20-0318715)
beantwoording artikel 42 vragen WV
voortbestaan RK begraafplaats Naaldwijk
(20-0316947)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
overlast huisvesting arbeidsmigranten
(20-0320319)
beantwoording artikel 42 vragen WV verkeerssituatie Vredebestlaan-Bloemenstraat Poeldijk (20-0303268)
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•

beantwoording artikel 42 WV vreemd verkeersbesluit Voswijckstraat Monster (200303317)

•

beantwoording artikel 42 vragen verkoop
voormalig gemeentekantoor 's -Graven-

•

zande (20-0300457)
beantwoording artikel 42 vragen LPF

•

Ambachtsweg (20 -0322908)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
parkeerproblematiek bedrijventerrein
Wateringen (20-0322915)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
Woutersweg (20-0322917)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV interview wethouder Abee (20-0321434)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV mogelijke arbeidsmigrantenhuisvestingslocatie De Lier (20-0224195)
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