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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 8 december 2020
(20-0333791) ongewijzigd vast te stellen.

15 december
2020

Prestatieafspraken

1.

tussen gemeente Westland en Arcade Wonen
en Wonen Wateringen
voor de jaren 2021-

Over te gaan tot het aangaan van presta- 8 december
tieafspraken met Wonen Wateringen en
Arcade Wonen conform bijgevoegd con-

2.

2025

2020

cept.
Akkoord te gaan met het toevoegen van
een extra afspraak aan de huidige prestatieafspraken met Staedion betreffende
de gebiedsontwikkeling Wateringen Noord.

Besluit burgemeester:
1.

de wethouder wonen te machtigen de bijgevoegde overeenkomst met Arcade Wonen en Wonen Wateringen te tekenen op
grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet.

Toelichting:
Met dit besluit maakt het college nieuwe prestatieafspraken met Arcade, Wonen Wateringen en
hun huurdersverenigingen voor de jaren 2021 2025. De prestatieafspraken bieden in deze periode het kader om de ambities uit de woonvisie
te realiseren. Het gaat onder andere om werken
aan voldoende betaalbare woningen, huisvesten
van sociaal en economisch gebonden huishoudens, een senioren geschikte woningvoorraad,
kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.
Reactie op concept kabinetsreactie op aanbevelingen “Geen

1.

Kennis te nemen van het rapport “Geen

8 december
2020

2.

tweederangsburgers“
Aanvullend op de brief van de VNG

tweederangsburgers”
Aan-jaagteam Bescher-

m.b.t. het tweede advies aanjaagteam
bescherming arbeidsmigranten een brief

ming Arbeidsmigranten

te sturen aan minister Koolmees waarin
aandacht wordt gevraagd voor:
•

verregaande maatregelen om registratie van arbeidsmigranten door
alle Nederlandse gemeenten te verbeteren teneinde misstanden en ar-

•

beidsuitbuiting tegen te gaan;
meer middelen om handhaving en
toezicht te verbeteren bij de inspectie
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Sociale zaken en werkgelegenheid
om misstanden en uitbuiting tegen te
gaan;
•
3.

meer regelruimte voor huisvesting
van arbeidsmigranten.

Wethouder Abee het mandaat te verlenen voor aanpassing van de brief aan
minister Koolmees.

Toelichting:
Het college stuurt een reactie naar het kabinet
over de aanbevelingen uit het rapport van het
“aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten”
onder leiding van de heer Roemer als input voor
het Algemeen Overleg van de tweede kamer op
16 december 2020. Het college ziet graag
verregaande maatregelen om registratie va n
arbeidsmigranten door alle Nederlandse
gemeenten te verbeteren. Als tweede meer
middelen om handhaving en toezicht te
verbeteren bij de inspectie Sociale zaken en
werkgelegenheid om misstanden en uitbuiting
tegen te gaan. En als laatste meer regelruimte
voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
20-493

Planschadeverzoek

1.

perceel Poeldijk

In te stemmen met het toekennen van di- 8 december
recte planschade op een perceel in Poel- 2020
dijk d.m.v. compensatie in natura

2.

In te stemmen met het afwijzen van indirecte planschade op dit perceel

Toelichting:
Voor het desbetreffende perceel is een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan
‘Glastuinbouwgebied Boomawatering’. Een onafhankelijk adviesbureau heeft beoordeeld dat het
perceel recht heeft op uitbetaling van planschade. In het voorheen geldende bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Monster hadden de gronden van het
perceel de bestemming ‘Ambachtelijk e en verzorgende bedrijven, met bijbehorende erven’. In
het huidige is de bestemming op het perceel gewijzigd naar de bestemming ‘Bedrijf’. Door deze
wijziging is zowel ten aanzien van de bouwmogelijkheden als ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden sprake van nadelige planologische
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veranderingen. Van indirecte planschade, veroorzaakt door veranderingen in de bestemming
van omliggende percelen, is volgens de gemeente geen sprake.
20-436

Reactie op verzoek

1.

Het verzoek van WHC Expo voor alge-

15 december

WHC Expo om
financiële steun van-

mene coronasteun gedeeltelijk in te willi- 2020
gen en daartoe € 75.000 Euro beschik-

wege corona

baar te stellen.
Dekking voor de benodigde € 75.000 te

2.

vinden in de stelpost Corona programma
10.
3.
4.

De beschikkingsbrief te doen uitga an.
De wethouder het mandaat te verlenen
de raad te informeren door middel van
een brief.

Toelichting:
De horeca- en evenementenbranche is hard geraakt door de coronacrisis. Het Rijk heeft hiervoor geen aanvullende steunmaatregelen getroffen. Ook WHC Expo, een belangrijk onderdeel
van het WHC, zag haar inkomsten in de coronatijd vrijwel geheel verdwijnen. Daarom is aan de
gemeente financiële steun gevraagd. Het is voor
Westland zowel economisch als financieel van
groot belang dat het WHC blijft voortbe staan.
Het college heeft daarom besloten WHC Expo,
en daarmee het gehele WHC, financieel te steunen.
20-497

Vaststelling evenemen- Beslispunten burgemeester:

15 december

tenkalender 2021

2020
1. De evenementenkalender 2021 vast stellen
waarbij:
• de volgende evenementen niet conform
het ingediende principeverzoek op de
evenementenkalender worden geplaatst
omdat de verzoeken niet in overeenstemming zijn met de evenementennota Westland: April mei feesten, Koningsdag 's Gravenzande, Herrie op prairie, Feestweek Monster, Feestweek 's -Gravenzande, Zomerspektakel Maasdijk en Cannes Outdoor.
2. De raad hierover te informeren conform brief.
Toelichting:
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Jaarlijks wordt in december de evenementenkalender vastgesteld door de burgemeester. De
evenementenkalender geeft een overzicht van
evenementen in de gemeente waarbij minimaal
600 bezoekers worden verwacht dan wel evenementen die worden georganiseerd op meer dan
twee achtereenvolgende dagen.
Er zijn voor 2021 80 evenementen op de evenementenkalender geplaatst. 28 principeverzoeken
bleken na beoordeling reguliere evenementen te
zijn, die niet op de evenementenkalender geplaatst hoeven te worden (minder dan 600 bezoekers of korter dan twee achtereenvolgende
dagen). Er zijn 9 principeverzoeken gedeeltelijk
gehonoreerd, omdat deze afweken van de evenementennota Westland. Deze afwijkingen hadden betrekking op de maximale duur en eindtijd
van een evenement. De betreffende evenementen zijn conform de evenementennota Westland
op de kalender geplaatst.
20-405

Wmo beleidsregels ge-

1.

De Wmo beleidsregels gemeente West-

15 december
2020

2.

land 2021 vast te stellen.
De wethouder het mandaat te verlenen

meente Westland 2021

tot het verzenden van een antwoordbrief
aan de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW).
Toelichting:
De Wmo-beleidsregels gemeente Westland 2021
zijn een uitwerking van de Verordening Wet
maatschappelijke ondersteun ing. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige beleidsregels zijn: een abonnementstarief voor
een sportrolstoel is niet van toepassing, een
Wmo-cliënt heeft recht op 100% van de bijdrage
voor een sportvoorziening en een aanscherping
van de kwaliteitseisen van een zelfstandig werkende aanbieder. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het doen van aanvullende kwaliteitsonderzoeken uitgebreid en worden voorzieningen
verstrekt voor het opladen van een scootmobiel
of een elektrische rolstoel zoals e en wandcontactdoos of tussenmeter.
20-498

Verlening subsidies
voor het jaar 2021

1.

Voor 2021 de volgende structurele subsi- 15 december
dies te verlenen:
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> € 100.000,-

a. Stichting MEE Zuid -Holland Noord een
bedrag van € 119.500,b. Stichting Bibliotheek Westland een
bedrag van € 2.333.637, c. Stichting Westland Cultuurweb een
bedrag van € 940.322,d. Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland een bedrag van
€ 144.666,e. Jeugdgezondheidszorg Zuid -Holland
West een bedrag van € 3.099.360,f. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland een bedrag van € 116.905, 2.

Voor 2021 de volgende incidentele subsidie te verlenen:
a. Stichting Kwest een bedrag van €
115.090,-

3.

Voor 2021 de volgende structurele subsidies te verlenen, waarvan het subsidiebedrag afwijkt van de ingediende aanvraag:
a. Stichting Vitis Welzijn voor een bedrag van € 4.081.223,b. Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie
Westland een bedrag van € 199.359,c. Stichting WestlandTheater De Naald
een bedrag van € 1.210.138,-

4.

In de jaarrekening 2020 een overheveling van € 116.905,- voor te stellen ter
dekking van de subsidie voor Vluchtelingenwerk.

5.

De wethouder het mandaat te verlenen
de raad door middel van een brief te informeren over de budgetoverheveling.

Toelichting:
Voor 2021 heeft een aantal organisaties binnen
het sociaal domein een structurele en/of incidentele subsidie aangevraagd voor een bedrag
meer dan € 100.000,-. Met dit besluit gaat het
college akkoord met de verlening van de aangevraagde subsidies aan de betrokken organisaties, zodat zij hun werkzaamheden binnen het
sociaal domein kunnen uitvoeren.
20-499

Pilot eHealth – Compaan Tablet

1.

In te stemmen met de uitvoering van de

15 december

pilot eHealth voor een bedrag van
€43.120,- zoals beschreven in het

2020
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projectplan, waarbij 25 inwoners de beschikking krijgen over een Compaan Tablet.
Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de wens om zorg -opafstand te kunnen faciliteren. De start van de
pilot met een speciale seniorentablet (De Compaan) kan helpen om mantelzorgers te ontlasten, eenzaamheid te bestrijden en zorg -op-afstand te faciliteren voor de oudere en kwetsbare
inwoners. Tijdens de coron a-uitbraak is gebleken dat beeldbellen een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de continuering v an zorg en bestrijding van eenzaamheid.
20-500

Actualisering Subsidieregeling diverse activi-

1.

De Subsidieregeling diverse activiteiten
gemeente Westland in te trekken;

teiten

2.

De Subsidieregeling diverse activiteiten
gemeente Westland 2021 vast te stellen;

3.

De versoepeling van de voorwaarden
voor toekenning van een subsidie op

15 december
2020

grond van de regeling Kleine Culturele
Initiatieven voort te zetten na 31 december 2020.
Toelichting:
De Subsidieregeling diverse activiteiten regelt
dat er subsidies kunnen worden verleend aan
diverse organisaties c.q. doelgroepen binnen
het sociaal domein waarvan de activiteiten vallen onder de door het college vastgestelde beleidsterreinen. Inmiddels is de in 2016 vastgestelde Subsidieregeling diverse activ iteiten op
onderdelen niet meer actueel omdat er in de afgelopen jaren subsidierelaties met organisaties
zijn beëindigd. Ook zijn er door eerdere collegebesluiten mogelijkheden ontstaan om bepaalde
nieuwe organisaties subsidies te verlenen. Door
het besluit van het college tot vaststelling van
de geactualiseerde Subsidieregeling diverse activiteiten 2021, is deze subsidieregeling aangepast aan de actuele situatie.
20-502

Verlening subsidies
kindgebonden financiering peuteropvang en
VVE voor het jaar 2021
> € 100.000,-.

1.

Voor 2021 de volgende structurele subsi- 15 december
dies kindgebonden financiering peuter2020
opvang en VVE te verlenen:
a. Stichting Kwest een bedrag van €
346.436,-;
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b. Okidoki B.V. een bedrag van €
873.952,-;
c. De Kabouters -locatie De Zeester –
een bedrag van € 120.333, -;
d. De Lange Keizer Kinderopvang De Lier
2.

een bedrag van € 141.220,- ;
Voor 2021 de volgende structurele subsidie extra inzet op locaties met meer dan
50% doelgroepkinderen te verlenen;
a. Okidoki B.V. een bedrag van €
111.000,-.

Toelichting:
Voor 2021 heeft een aantal organisaties binnen
het sociaal domein een structurele subsidie
aangevraagd voor een bedrag van meer dan
€100.000,-. Met dit besluit gaat het college
akkoord met de verlening van de aangevraagde
subsidies aan de betrokken organisaties, zodat
zij hun werkzaamheden binnen het sociaal domein kunnen uitvoeren.
20-503

Controleprotocol 2020

1.

De raad voor te stellen het controleprotocol 2020 vast te stellen.

15 december
2020

Toelichting:
In het controleprotocol geeft de gemeenteraad
richting aan het werk van de accountant. Er
wordt aangegeven waarover de raad zekerheid
wil hebben en waarover hij gerapporteerd wil
worden. Hierdoor kan de accountant gerichter te
werk gaan. Denk aan zekerheid over het huishoudboekje van de gemeente. In het voorliggende controleprotocol zijn geen ingrijpende
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
boekjaar 2019.
20-504

Werkkostenregeling
2020

1.

De componenten van de werkkostenrege- 15 december
ling 2020 betreffende zaken als scholing, 2020
ARBO, computers, vervoer, personeelsfeesten etc., zoals opgenomen in bijlage
II, vast te stellen.

Toelichting:
De werkkostenregeling geeft werkgevers ‘vrije
ruimte’ om een percentage van de fiscale loonsom te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Het gaat om
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vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan de
werkzaamheden, zoals personeelsfeesten, premie
ziektekostenregelingen en vakbondscontributie.
Dit is een vorm van loon in natura. De belastingdienst verplicht werkgevers om deze zogenaamde werkcomponenten jaarlijks vast te stellen.
20-506

Huisvesting programma
onderwijshuisvesting
2020

1.

Uitvoering te geven aan het huisves-

2.

tingsprogramma 2020.
2020
De raad conform brief te informeren over

15 december

het besluit op de 'ongedekte' aanvraag
uit het huisvestingprogramma’.
Toelichting:
De gemeente zorgt voor de huisvesting van
scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het
(voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor het jaar 2020 zijn er 21 aanvragen ontvangen waarvan het college er 5
heeft toegewezen. Met dit besluit geeft het college toestemming en stelt het college de benodigde middelen aan de schoolbesturen beschikbaar om uitvoering te geven aan het h uisvestingprogramma 2020. De schoolbesturen en gemeente gaan o.a. aan de slag met het herstellen van het dak van de gymzaal van de Sint -Jozefschool in Wateringen en twee groepen van
de Regenboog gaan twee lokalen in het gebouw
van de Openbare Daltonschoo l gebruiken.
20-507

Huisvesting programma
onderwijshuisvesting
2021

1.

Uitvoering geven aan het huisvestings-

2.

programma 2021.
2020
De raad conform brief te informeren over
het besluit op de ongedekte aanvraag uit
het huisvestingprogramma.

Toelichting:
De gemeente zorgt voor de huisvesting van
scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het
(voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor het jaar 2021 zijn er 28 aanvragen ontvangen waarvan het college er 6
heeft toegewezen. Met dit besluit geeft het college toestemming en stelt het college de benodigde middelen aan de schoolbesturen beschikbaar om met ingang van 2021 uitvoering te
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geven aan het huisvestingprogramma 2021. De
schoolbesturen en gemeente gaan o.a. aan de
slag met het realiseren van een tijdelijke voorziening voor het openbaar schoolbestuur in de
wijk Hoogeland, met de voorbereidingen voor de
nieuw te realiseren scholen in Water ingenNoord en ’s-Gravenzande en met de vervangende nieuwbouw van de Openbare Daltonschool in Naaldwijk en de Nieuwe Weg in Poeldijk.
20-508

Raadsinformatiebrief

1.

inzake P&C Kalender
2021

De raad te informeren over de ijkmomen- 15 december
ten van de P&C cyclus conform brief.

2020

Toelichting:
De raadsinformatiebrief geeft de ijkmomenten
van de planning & control-cyclus voor 2021. De
planning & control cyclus omvat voor 2021 de
volgende bestuurlijke stukken: Jaarstukken
2020, Voorjaarsnota/1e actualisatie 2021, Programmabegroting 2022 -2025 en de ProRap
2021.
20-509

Vaststellen verslag ho-

1.

rizontale verantwoording, uitvoering van de
Archiefwet '95

Het verslag horizontale verantwoording,

15 december

uitvoering van de Archiefwet '95, vast te
stellen;

2020

2.

Kennis te nemen van de oplegnotitie
staat informatiebeheer;

3.

In te stemmen met het door middel
van de raadsinformatiebrief aanbieden
van het verslag aan de gemeenteraad ,
zodat deze inzage krijgt in de kwaliteit
van de gemeentelijke informatiehuishouding en de mate waarin aan de archief-

4.

wettelijke eisen wordt voldaan;
De raad conform brief te informeren.

Toelichting:
Het college brengt als zorgdrager voor de gemeentelijke archiefbescheiden verslag uit over
het beheer van de archiefbewaarplaats en het
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. In het verslag staat dat het archief- en informatiedomein op aspecten no g onvoldoende op orde is. Inmiddels zijn stappen
gezet om dit te verbeteren. In 2019 is een

9

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 17 december 2020
Week: 51

Volgnr

Nr. 20-0336120

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

kwartiermaker Strategisch informatiebeheer
aangesteld en er wordt gewerkt aan de modernisering van het informatie- en archiefbeheer.
Ook is gestart met het meerjari ge project Wegwerken achterstanden overgebrachte archieven,
waarin het papieren archief van de rechtsvoorgangers van de gemeente Westland bewerkt
wordt om aan de eisen uit de Archiefwet ’95 te
voldoen.
20-511

Stand van zaken borgstellingsovereenkomst

1.

Kennis te nemen van de stand van zaken 15 december
borgstelling AWZI nieuwe waterweg
2020

AWZI Nieuwe Waterweg

2.

De raadscommissie te informeren over
de stand van zaken conform memo

Toelichting:
Op 13 oktober 2020 heeft het college besloten
tot de ondertekening van een bestuurlijk convenant “Overeenkomst strekkende tot de collectieve verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit afvalwater door het
Hoogheemraadschap van Delfland”. Onderdeel
van dit convenant is de intentie tot de borgstelling op de investering van de waterzuiveringsinstallatie voor de zuivering op de AWZI
Nieuwe Waterweg. De gemeente werkt hierin samen met de provincie Zuid Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Glastuinbouw Nederland en de Waterzuiveringscoöperatie Westland UA, met het doel naar een circulaire waterketen te komen.
20-512

Intentie besluit verordening zuivering gewasbeschermingsmiddelen afvalwater glas-

1.

De gemeenteraad voor te stellen in te
15 december
stemmen met de intentie tot het vaststel- 2020
len van de verordening gewasbeschermingsmiddelen afvalwater glastuinbouw.

tuinbouw
Toelichting:
Het college vraagt de raad de intentie uit te
spreken om de “Verordening op de collectieve
verwijdering gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw” definitief vast te stellen zodra daar
een wettelijke grondslag voor is. Glastuinbouwbedrijven zijn verplicht om gewasbeschermingsmiddelen die bestaan uit organische verbindingen uit hun afvalwater te zuiveren. De verplichting geldt al sinds 2018, maar tot 1 januari 2021
kregen tuinders de gelegenheid om de gewenst e
oplossingen te onderzoeken en in te regelen.
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Met ingang van 1 januari 2021 geldt een wettelijke verplichting. Vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in Westland hebben zich aangesloten bij
de waterzuiveringscoöperatie AWZI Nieuwe Waterweg. Het Hoogheemraadschap van Delfland
verwacht echter dat deze waterzuiveringscoöperatie op zijn vroegst in oktober 2022 gereed kan
zijn.
De Crisis- en Herstelwet biedt de mogelijkheid
om voor “experimenten” tijdelijk af te wijken v an
de Wet milieubeheer. De aanvraag hiertoe is gehonoreerd, maar de (22ste tranche van de) Crisis- en herstelwet wordt pas in het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld. Hierdoor ontstaat
alsnog tijdelijk een ongeoorloofde situatie. Om
zoveel mogelijk waarborgen te hebben op legalisering van deze overtreding vraagt het college
de raad om de intentie uit te spreken tot het
vaststellen van de “Verordening op de collectieve verwijdering gewasbeschermingsmiddelen
glastuinbouw” zodra een nieuwe tranche van de
Crisis- en herstelwet is vastgesteld.
20-515

Aanvraag omgevingsvergunning W-AV-

1.

2020-2204 tijdelijk calisthenics-freerunningpark Stokdijkkade nabij
2 te Naaldwijk

De aanvraag omgevingsvergunning tijde- 15 december
2020
lijk calisthenics-freerunningpark Stokdijkkade nabij 2 te Naaldwijk te verlenen.

2.

Ondertekeningsmandaat te verlenen aan
teammanager Ruimte, zodat het besluit
systeemtechnisch digitaal afgewikkeld
kan worden.

Toelichting:
Op 28 september 2020 is door de gemeen te
Westland een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor het aanleggen van een tijdelijk
calisthenics-freerunningpark aan de Stokdijkkade nabij 2 te Naaldwijk. Met dit collegebesluit
wordt toestemming verleend voor het aanleggen
van het park. Hiermee wordt uitvoering gegeven
aan de in 2018 aangenomen motie voor de realisatie van calisthenics freerunning in de gemeente Westland.
20-516

Instemmen toepassing
Wvg (ex artikel 4) perceel nabij Ambachtsweg-Erasmusweg

1.

De raad voor te stellen de Wvg locatie
'Wateringen-Noord' te Wateringen nabij
de Ambachtsweg-Erasmusweg, definitief
te vestigen.
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ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ te Wate- Toelichting:
ringen
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 als ‘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 ontwikkele n, maar inmiddels is besloten om in het gebied gelegen
tussen de Poeldijkseweg, Ambachtsweg en
Erasmusweg een samenhangende (woon)wijk te
realiseren. Het is van belang om de nieuwbouwlocatie adequaat te ontsluiten om overbelasting
op het omliggende wegennet te voorkomen.
Daarom vraagt het college de raad om in te
stemmen met de vestiging van het gemeentelijk
voorkeursrecht (WVG) op een perceel aan of nabij de Ambachtsweg en Erasmusweg. De eigenaar van het perceel dient zijn grond bij voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente aan te
bieden.
20-517

Verzoek Ministerie I&W
inzake aanpassing Bal

1.

In te stemmen met het verzoek, zoals

15 december

vastgelegd in de conceptbrief aan de Mi- 2020
nister van Infrastructuur en Waterstaat,
om te bevorderen dat het Barim en Bal
aangepast wordt om free-ridergedrag tegen te gaan.
Toelichting:
Het college besluit samen met Glastuinbouw Nederland en het Hoogheemraadschap van Delfland om de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (Barim) (en
na ingaan van de nieuwe Omgevingswet ook de
vervanger daarvan, het “Besluit Activiteiten
Leefomgeving” (Bal)) aan te passen.
Glastuinbouwbedrijven zijn verplicht om gewasbeschermingsmiddelen (GBM) die be staan uit
organische verbindingen, uit hun afvalwater te
zuiveren. Deze zuivering kan lokaal of centraal
worden gedaan en is een verplichting van de
sector en iedere individuele tuinder.
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De businesscases voor de collectieve zuiveringen worden verbeterd wanneer zoveel mogelijk
tuinders meedoen. Het is daarom van belang dat
tuinders niet zonder deel te nemen aan het collectief (en daaraan ook financieel bij te dragen)
toch hun afvalwater (gratis) kunnen laten zuiveren en daarmee wettelijk voldoen aan hun zui veringsplicht. Vanwege de structuur van het Westlandse stelsel en het ontbreken van huidige
adequate wetgeving om dit “free -ridergedrag”
tegen te gaan, is het noodzakelijk het Barim (en
het Bal) aan te passen.
20-518

Subsidie 2021 Stichting Bezoek Westland

1.

Stichting Bezoek Westland voor het jaar
2021 een incidentele subsidie van

15 december
2020

€115.000,- te verlenen voor de promotie en marketingactiviteiten.
2.

De raad hierover te informeren conform
brief en motie 1082 inzake Stichting Bezoek Westland hiermee als afgedaan te
beschouwen.

Toelichting:
Stichting Bezoek Westland is een platform dat
laat zien wat Westland allemaal te bieden heeft
op het gebied van toerisme, horeca en recreatie. De gemeente Westland is de grootste s amenwerkingspartner van de stichting. Om deze
samenwerking te ondersteunen ontvangt Stichting Bezoek Westland een subsidie van
€115.000,- voor 2021. Met deze subsidie wil de
stichting Westland nog meer op de kaart zetten
als bestemming voor dag- en verblijfstoerisme
en het zakelijk aanbod onder de aandacht brengen.
20-520

Vaststelling van structurele subsidie InnovationQuarter 2019 > €

1.

De structurele subsidie voor 2019 van

15 december

€100.000,- voor InnovationQuarter vast
te stellen

2020

100.000,-.
Toelichting:
De gemeente Westland heeft in 2019 aan Innovation Quarter (IQ) voor het jaar 2019 een
structurele subsidie van € 100.000, - verleend.
Gebleken is dat IQ heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidie en
dat (goede) resultaten zijn bereikt. Nu de
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structurele subsidie is vastgesteld, kan de beschikking aan IQ worden gestuurd.
20-521

Verlening structurele

1.

subsidie aan Innovation Quarter voor 2021

Voor het jaar 2021 een structurele subsi- 15 december
die van €100.000,- aan IQ te verlenen.

2020

Toelichting:
De gemeente Westland is een van de aandeelhouders van InnovationQuarter (IQ) en verstrekt
voor 2021 een subsidie van € 100.000 ,-. Als tegenprestatie levert IQ een bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op
het gebied van kennis en innovatie, vestigingsklimaat, regionale collectieve promotie en internationalisering. Te denken valt aan het verder
ontwikkelen van het fieldlabVertical Farming,
het AgriTech traject, de organisatie van tech bijeenkomsten en evenementen in het World
Horti Center en het stimuleren van internationale bedrijven om zich in deze regio te vestigen.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
fietspad Hoge Geest - Geestweg Naaldwijk (20-0326230)
beantwoording artikel 42 vraag CDA GBW oversteek Koningin Julianaweg in
's-Gravenzande (20 -0326504)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV Endeldijk 3 (20-0332588)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV samenvoeging tuinbouwlocaties tot één
WOZ aansluiting (20-0327917)
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