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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 1 december 2020
(20-0327006) ongewijzigd vast te stellen.

8 december
2020

Schrijven college d.d.

1.

De raad conform brief te informeren over 8 december

9 december inzake
tweewekelijks over-

de stand van zaken aangaande ingekomen verzoeken om steun voortvloeiend

zicht steunmaatregelen
coronacrisis

uit de coronacrisis.

2020

Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad
tweewekelijks te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de ontvangen s teunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in
het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat
nu wordt verzonden heeft als peildatum 27 november 2020.
20-482

Afwijzen verzoek om
financiële compensatie

1.

2.

Het verzoek om financiële compe nsatie
in verband met de coronacrisis af te wij-

8 december
2020

zen.
Het bedrijf te informeren over het besluit
van het college conform brief.

Toelichting:
Het bedrijf heeft om financiële compensatie verzocht in verband met een verwachte omzetdaling in 2020 ten opzichte van 2019. Hieraan zal
de gemeente niet tegemoet komen omdat niet
duidelijk is waarom het bedrijf dit omzetverlies
niet zou kunnen dragen en omdat wij met prijsafspraken werken die via een aanbesteding tot
stand zijn gekomen. Er zijn landelijke regelingen waarvan het bedrijf gebruik kon en kan maken.
20-424

Indexeren Stichting
Westlandtheater de
Naald

1.

Akkoord te gaan met het indexeren van
de jaarlijks subsidie aan de Naald conform de subsidieregeling Westland met
ingang van 1 januari 2021.

Toelichting:
De Naald is in 2013 verzelfstandigd. Het theater
heeft de afgelopen jaren laten zien een optima al
rendement te halen uit de exploitatie, maar
loopt nu tegen de grenzen hiervan aan. De voorstellingen zijn zeer goed bezet, bijna een 100%
bezetting van de zalen en prijzen zijn zo hoog
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als mogelijk zonder zichzelf uit de markt te prijzen. Om dit te kunnen doen is er een bepaald
niveau van exploitatie nodig. De gemeentelijke
subsidie levert hieraan een belangrijke bijdrage,
maar er is meer nodig om op dit niveau te kunnen blijven draaien. Het indexeren van de gemeentelijke subsidiebijdrage helpt de begrot ing
van de Naald sluitend te maken.
20-483

Ondertekening

1.

Te besluiten tot het aangaan van het lan- 8 december

landelijk convenant
vroegsignalering

2.

delijk convenant ‘Vroegsignalering’.
2020
Te besluiten mandaat te verlenen aan de
Teammanager Participatie cluster
Dienstverlening tot het aanpassen, wijzigen, verlengen en opnieuw aangaan van
het convenant ‘Vroegsignalering’.

Beslispunt burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet, de Teammanager Participatie cluster Dienstverlening het landelijk convenant 'Vroegsignalering' te ondertekenen.

Toelichting:
Met de ondertekening van het convenant ‘Vroegsignalering’ committeren de in Westland belangrijkste aanbieders van energie en/of water,
zorgverzekeringen en/of de woningcorpor atie
zich aan het delen van gegevens van betalingsachterstanden met de gemeente Westland.
Daarmee wordt invulling gegeven aan de vroegsignaleringsplicht die de gemeente met ingang
van 1 januari 2021 heeft op basis van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverleni ng (Wgs).
20-484

Reactie Houtskoolschets Acute Zorg

1.

In te stemmen met de reactie zoals ver-

8 december

woord in bijgevoegde brief op de Houtskoolschets Acute Zorg en deze voor 31

2020

december 2020 te versturen naar het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.
Toelichting:
In juli van dit jaar verscheen de Houtskoolschets Acute Zorg, een richtinggevend visiedocument van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de wijze waarop we de
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acute zorg in de toekomst wi llen organiseren.
Gemeenten zijn opgeroepen te reageren op
deze schets. In onze reactie, die is opgesteld in
samenwerking met de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden -Delfland en zorgverzekeraar DSW, geven we randvoorwaarden mee
om de in de schets beschreven voorstellen mogelijk te maken.
Gemeenten hebben sinds 2015 een opdracht het
sociaal domein integraal en laagdrempelig in te
richten, met vraaggerichte ondersteuning, in
nauwe samenwerking met lokale partners zoals
welzijnsorganisaties. Het visi edocument gaat nu
een stap verder en beschrijft de ontwikkeling
van lokale medische centra voor niet acute medische zorgingrepen. Daarnaast krijgen gemeenten extra verantwoordelijkheden toebedeeld op
het gebied van preventie. De huidige financiering door het Rijk geeft ons geen ruimte om
deze op zichzelf waardevolle extra stap in de
geïntegreerde zorg en ondersteuning van onze
inwoners te zetten. Om te komen tot de stappen
die in het visiedocument zijn beschreven moet
er eerst adequate financiering zijn van het sociaal domein over de volledige breedte. We roepen de minister op om de gemeenten nauw te
betrekken bij de concrete uitwerking van de in
de schets opgenomen maatregelen.
20-485

Definitieve vaststelling

1.

subsidies > €
100.000,- die voor het

De volgende subsidies > € 100.000, - die 8 december
2020
voor 2019 zijn verleend, conform verlening vast te stellen:

jaar 2019 verleend zijn

a. Stichting PCPOW op € 139.500, -;
b. Vitis Welzijn op € 3.830.294,-;
c. Vereniging voor Montessori Onderwijs
Westland op € 127.070,57;
d. Stichting MEE Zuid -Holland Noord op
€ 116.020,-.
2.

De volgende subsidies > € 100.000, - die
voor 2019 zijn verleend, in afwijking van
de verlening lager vast te stellen:
a. Okidoki B.V. op € 281.166,37 en een
bedrag van € 64.109,63 terug te vorderen;
b. Stichting Kwest op € 117.445,02 en
een bedrag van € 13.026,98 terug te
vorderen;
c. Peuteropvang De Kabouters op €
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91.639,65 en een bedrag van €
12.248,35 terug te vorderen;
d. Okidoki B.V. Onderwijsachterstanden
(Personeel & Toeleiding) op € 90.597,20
en een bedrag van € 10.934,80 terug te
vorderen.
e. Stichting Kwest Onderwijsachterstanden (Methodiek & Scholing) op
45.107,11 en een bedrag van €
72.922,39 terug te vorderen.
f. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland
West op € 2.906.754,- en een bedrag
3.

van € 103.303,- terug te vorderen.
Met het voorstel van Stichting Vitis Welzijn voor het muteren in egalisatiereserve en bestemmingsreserve in te
stemmen:
a. een toevoeging aan de egalisatiereserve en de bestemmingsreserve
"Plusbus".

Toelichting:
In 2019 zijn aan diverse organisaties structurele
en/of incidentele subsidies verleend voor een
bedrag > € 100.000,-. Met dit besluit gaat het
college akkoord met de door de betrokken
organisaties ingediende verantwoording van de
eerder verleende subsidies. De subsidiebedragen voor 2019 worden definitief vastgesteld en
eventueel teveel ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.
20-486

Rechtspositie Bijzon-

1.

dere ambtenaar burgerlijke stand (Babs)

Rechtspositie Bijzondere ambtenaar bur- 8 december
gerlijke stand met terugwerkende kracht
per 1-1-2020 vast te stellen.

2.

2020

Aanwijzingsbesluit Burgerlijke
Stand Cluster Dienstverlening met ingangsdatum 1-1-2020 vast te stellen.

Toelichting:
Met dit besluit wordt de rechtspositie van de
(Bijzondere) ambtenaar burgerlijke stand (Babs)
geborgd in de arbeidsvoorwaarden van de
gemeente Westland. Bovendien voldoet de aanwijzing van de Babs aan de geldende wetgeving
van het Burgerlijk Wetboek.
20-487

Primaat corporaties

1.

Het primaat voor de ontwikkeling en/of
exploitatie van sociale huurwoningen bij
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nieuwe plannen en gebiedsontwikkelingen groter dan 40 woningen te leggen bij
corporaties (toegelaten instelling).
2.

Ontwikkelaars die sociale huurwoningen
willen verkopen aan een corporatie te
adviseren gebruik te maken van de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwo-

3.

ning.nl.
Het primaat bij herontwikkeling van
maatschappelijk vastgoed tot een woon of woonzorgfunctie met overwegend een
sociaal programma (locaties groter dan
500 m²) bij corporaties te leggen. Dit betekent dat deze locaties eerst worden
aangeboden aan een corporatie.

4.

Ontwikkelaars van plannen met 40 of
minder woningen, niet zijnde maats chappelijk vastgoed of gemeentelijke gronden, de mogelijkheid te geven om het sociale deel zelf te ontwikkelen en te exploiteren.

5.

In te stemmen met de verdere uitwerking
van een afkoopregeling voor projecten
kleiner dan 25 woningen. Ontwikkelaars
krijgen daarmee de mogelijkheid het sociale deel af te kopen door een afkoopsom te storten in een fonds voor sociale
woningbouw.

Toelichting:
Met dit besluit krijgen corporaties in Westland
voorrang bij de ontwikkeling en verhuur van
nieuwe sociale huurwoningen. Ook krijgen ze
voorrang als leegstaande gebouwen van de gemeente, zoals scholen, gesloopt worden om
plaats te maken voor sociale huurwoningen. Dit
besluit draagt bij aan het doel van de Woonvisie
om 1.800 sociale huurwoningen te bouwen tot
2030.
20-489

De Algemene Vergadering van Aandeelhou-

1.

In te stemmen met het verslag van de
AVA Patijnenburg van 17 juni 2020.

ders (AVA) van
Patijnenburg BV van 9

2.

In te stemmen met de vaststelling van de
begroting 2021 van Patijnenburg BV in

december 2020
3.

de AVA van 9 december 2020.
Dekking te geven voor niet beïnvloedbare risico's bij de realisatie van de begroting 2021 van Patijnenburg tot een
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maximum van € 400.000 ten laste van de
reserve Sociaal Domein, onderdeel participatie.
4.

Te besluiten de nog lopende aanvraag
van Patijnenburg voor coronasteun 2020
ook te betrekken op het begrotingsjaar
2021.

5.

Te besluiten de uitgangspunten vast te
stellen voor het gemeentelijk meerjarig
financieel perspectief voor Patijnenburg
uiterlijk medio 2021.

6.

In te stemmen met bespreking van de
notitie Governance Patijnenburg in de
AVA Patijnenburg voor een gezamenlijk
beeld van invulling van de Governance.

Toelichting:
Het college van B&W heeft als aandeelhouder
van Patijnenburg BV de begroting 2021 van de
vennootschap vastgesteld. Patijnenburg zet de
middelen uit de begroting in om zoveel als mogelijk is, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende werkomgeving te
begeleiden.
20-491

Energieakkoord Green-

1.

port West Holland

Het Energieakkoord Greenport West -Hol- 8 december
land te verlengen voor de periode 2021 2025 en in te stemmen met de Gebiedsvisie als startpunt voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Besluit burgemeester:
1.

Wethouder P. Varekamp op grond van
artikel 171 van de Gemeentewet, volmacht te verlenen namens de gemeente
Westland het Energieakkoord 2021 -2025
te ondertekenen.

Toelichting:
Westland verlengt het Energieakkoord binnen de
Greenport West-Holland. Samen met 49 partners uit het bedrijfsleven (Greenport Nederland
en op kop lopende tuinders), kennisinstellingen,
energiebedrijven en overheden (provincie Zuid Holland en andere gemeenten) wordt de in het
landelijk klimaatakkoord afgesproken gebiedsaanpak uitgevoerd. Greenport West Holland
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heeft hiervoor een gebiedsvisie opgesteld,
waarbij drie gebieden zijn onderscheiden: Westland en Midden-Delfland, Oostland en de BAR
gemeenten/Voorne Putten. De gebiedsvisie is
een inventarisatie waarin voor de glastuinbouwclusters de huidige situatie op ener giegebied
staat beschreven. De gebiedsvisie zal door de
partners en de stakeholders de komende vijf
jaar worden doorontwikkeld en gerealiseerd. Het
nieuwe Energieakkoord faciliteert en ondersteunt de partners.
20-492

Aanpassing Uitvoe-

1.

Het besluit onder nummer 46926 inzake

8 december

ringsbeleid Haaglanden voor de gemeente-

Uitvoeringsbeleid Haaglanden voor basistaak asbest d.d. 8 oktober 2019 in te

2020

lijke basistaak asbest

trekken.
Het aangepaste Uitvoeringsbeleid Haag-

2.

landen voor de gemeentelijke basistaak
asbest (versie 6.2 d.d. 27 oktober 2020)
3.
4.

vast te stellen.
Het besluit bekend te maken.
De Omgevingsdienst Haaglanden van besluit onder 1 en 2 op de hoogte te stellen
middels verzending van de opdrachtbrief
inzake de uitvoering van de gemeentelijke basistaak asbest. Op basis van
deze opdrachtbrief wordt de uitvoering
van de basistaak asbest overgedragen
aan de Omgevingsdienst Haaglanden.

Toelichting:
De basistaken van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) zijn uitgebreid met de gemeent elijke basistaak bedrijfsmatige asbestsanering
van bouwwerken. Om deze taakuitvoering over
te kunnen dragen aan de ODH is op 8 december
2020 het gewijzigde Uitvoeringsbeleid Haaglanden voor de gemeentelijke basistaak asbest
(versie 6.2 d.d.27 oktober 2020) vastgesteld.
Per 1 januari 2021 zal de ODH dit beleid voor
de gemeente Westland gaan uitvoeren.
20-494

(her)bestemmen kavel
52 Honderdland fase II

1.

Te besluiten kavel 52 op de wijze waarop 8 december
deze nu is opgenomen in het bestem2020
mingsplan niet aan HOC te verkopen omdat niet voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan Honderdland fase II
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gestelde voorwaarde van een adequate
2.

verkeersontsluiting.
In te stemmen met een onderzoek naar
de (her)bestemming van kavel 52 en afschaling van de huidige milieu categorie

3.

3.2.
De brief vast te stellen en te verzenden
aan HOC.

Toelichting:
Honderdland Ontwikkel Combinatie (HOC) is
contractpartner van de gemeente voor de ontwikkeling van Honderdland fase II. De ontwikkelaar heeft de gemeente gevraagd mee te werken
aan de verkoop van kavel 52 in Honderdland.
Het college laat HOC met dit besluit weten kavel
52 - op de wijze waarop deze kavel nu is opgenomen in het bestemmingsplan - niet te verkopen, omdat niet voldaan kan worden aan de
voorwaarde van een adequate verkeersontsluiting. Het college gaat (her)bestemming van
Kavel 52 onderzoeken om te zien wat een gewenste bestemming zou kunnen zijn voor deze
kavel.
Aanpassing Omge-

1.

Onderstaande aanpassingen in de Omge- 8 december

vingsvisie n.a.v. commissie Ruimte 24 no-

vingsvisie naar aanleiding van behande- 2020
ling in de commissie Ruimte vast te stel-

vember jl.

len:
•
nieuw stukje natuur langs de Lange
Wateringkade ingetekend op pagina
85
•

de legenda’s bij kaartjes van de diverse dorpen op pagina 90 (Naa ldwijk), pagina 94 (’s -Gravenzande),
pagina 97 (Wateringen), pagina 101
(De Lier), pagina 104 (Monster), pagina 106 (Honselersdijk), pagina 109
(Maasdijk), pagina 112 (Kwintsheul),
pagina 114 (Poeldijk), pagina 118
(Ter Heijde).

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
voetpad langs de Lee (20-0326838)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
verkoopprijzen appartementen de
Brandmeester Naaldwijk (20-0313207)
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