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Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum besluit

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 13 oktober 2020
(20-0280131) ongewijzigd vast te stellen.

27 oktober
2020

Aanvraag WestlandStek

1.

De WestlandStek toe te kennen aan de heren A.P.J. Bijl en L. Paauwe.

1 september
2020

2.

De WestlandStek uit te reiken ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum op vrijdag 2
oktober 2020.

Toelichting:
Het college kan een WestlandStek toekennen
aan personen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingez et voor een organisatie/vereniging in de gemeente Westland en/of
haar rechtsvoorgangers. De heren Bijl en
Paauwe hebben zich gedurende 25 jaar vrijwillig
ingezet voor Stichting De Timmerwerf. Zo zijn
zij lid van het klusteam dat elke vrijdagmorgen
bij elkaar komt om alle voorkomende klussen in
en rondom het museum uit te voeren. Ook zetten ze zich allebei in voor timmerwerk met kinderen.
20-353

Aanvraag Patijnenburg 1.

Het tekort op het resultaat van Patijnenbu rg

27 oktober

BV voor de steunmaatregel Coronapandemie

a.g.v. de Coronapandemie tot 1 juli 2020
voorlopig vast te stellen op € 215.000, - ,na

2020

2.

verstrekte compensatie vanuit het Rijk .
Het verzoek van Patijnenburg om financiële
steun op grond van de steunmaatregel corona over de periode 17 maart 2020 tot 1 juli
2020 ten behoeve van de tekorten a.g.v. de
coronapandemie af te wijzen.

3.

Het voornemen uit te spreken om op basis
van de jaarrekening 2020 te bezien of een
tegemoetkoming alsnog in de rede ligt voor
het niet gedekte tekort a.g.v. de coronapandemie.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit het voornemen van
het college om bedrijven te steunen die verlies
lijden als gevolg van de coronapandemie. Patijnenburg heeft in de periode tot 1 juli 2020 een
aanzienlijke financiële schade geleden. Deze
wordt gedeeltelijk geco mpenseerd door extra
geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld.
Het college spreekt het voornemen uit om op
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basis van de jaarrekening 2020 het verzoek om
compensatie opnieuw te beoordelen en zo nodig
te compenseren.
20-376

Tweewekelijks over1.
zicht steunmaatregelen

De raad conform brief te informeren over de 27 oktober
stand van zaken aangaande ingekomen ver- 2020

coronacrisis

zoeken om steun voortvloeiend 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 16 oktober 2020.

20-377

Stand van zaken moties 2015-2020 t.b.v.

1.

raad 10 november
2020

27 oktober
De raad conform de nog aan te passen brief 2020
te informeren over de stand van zaken van
de aanvaarde moties 2015-2020.

Toelichting:
Het college informeert de raad over de stand
van zaken en afhandeling van de aanvaarde moties.
20-378

Bijdrage aan ontmoe-

1.

In te stemmen met een bijdrage van

27 oktober

tingskasjes bij woonzorglocaties Pieter van

€ 10.200 voor realisering en onderhoud van
ontmoetingskasjes bij woonzorglocati es van

2020

Foreest

zorgorganisatie Pieter van Foreest.
Toelichting:
Door de geringe mogelijkheden om bewoners
van zorginstellingen te ontmoeten is er een grotere kans op vereenzaming. Daardoor ontstaan
gezondheidsklachten. Vereenzaming is als gevolg van de coronacrisis onder ouderen verdubbeld (cijfers SCP). Zorginstelling Pieter van Foreest heeft daarom het initiatief genomen om
‘ontmoetingskasjes’ te plaatsen zodat familie en
vrienden toch veilig op bezoek kunnen bij bewoners van zorginstellingen.

20-379

Voorstel tot vaststelling van de zienswijze
op de tweede begrotingswijziging 2020 GR

1.

De raad voor te stellen zijn zienswijze te ge- 27 oktober
ven over de ontwerp tweede begrotingswijzi- 2020
ging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis
Haaglanden, conform brief.

GGD en VT Haaglanden
Toelichting:
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Het college stelt de raad voor in zijn zienswijze
aan te geven dat de gemeente Westland akkoord gaat met de tweede begrotingswijziging
2020 van de GGD en Veilig Thuis Haaglanden,
gezien de noodzaak om de kosten voor het Programma Corona en de stijging van de kosten als
gevolg van de aangepaste systematiek toerekening bedrijfsvoeringskosten in de begroting op
te nemen. Wel vragen we de GGD/VTH onderzoek te doen naar eventuele dubbelingen in de
toerekening van kosten en naar de omvang van
de overhead in relatie tot andere uitvoerders.
De verhoging van de bijdrage 2020 aan de GGD
bedraagt € 52.000 en past binnen de beschikbare ramingen van de meerjarenbegroting van
de gemeente.
20-380

Beleidsplan Integrale
Schuldhulpverlening

1.

Gemeente Westland
2021 - 2024 en 'Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening

De gemeenteraad voor te stellen het 'Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Westland 2021 - 2024' vast te stellen.

2.

Westland 2021'
3.

De gemeenteraad voor te stellen de 'Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Westland 2021' vast te stellen.
Het bij het "Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Westland 2021 2024' behorende Uitvoeringsplan vast te
stellen - onder voorbehoud van goedkeuring
van het beleidsplan - en deze ter kennis-

4.

name aan te bieden aan de raad.
Conform te reageren op het advies van de
Adviesraad Sociaal Domein (ASDW).

Toelichting:
In het Sociaal Beleidskader ‘Kernachtig Sociaal’
is de ambitie opgenomen dat zoveel mogelijk
mensen economisch zelfredzaam zijn en daardoor kunnen voorzien in hun onderhoud en kunnen meedoen in de samenleving. Zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in een gezinssituatie
op het bestaansminimum moeten toegang hebben tot de voorzieningen zodat zij sociaal en
maatschappelijk kunnen meedoen. Deze ambitie
en de wettelijke verplichting vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben de basis gelegd voor het beleidsplan Integrale
Schuldhulpverlening (SHV) Gemeente Westland
2021 - 2024. Het plan bevat een uitwerking van
de uitgangspunten voor het SHV-beleid zoals de
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raad tijdens zijn vergadering van 22 september
2020 heeft vastgesteld. In het plan wordt voorgesteld samenwerkingsafspraken te maken met
schuldeisers (leveranciers energie/water, zorgverzekeraars, woningcorporaties) en Moedige
Dialoog Westland om betalingsproblemen bij
mensen vroeg te signaleren en schuldenproblematiek zo mogelijk te voorkomen of ge richt op
te lossen. Daar waar het kan worden de schulden in één keer afgekocht door de inzet van saneringskredieten.
In de ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Westland 2021’ wordt voorgesteld dat de
gemeente binnen 8 weken na het eerste gesprek
over de hulpvraag een besluit neemt of iemand
voor een schuldregeling in aanmerking komt.
20-381

Beantwoording vragen
inwoners

1. Te besluiten de vragen te beantwoorden
27 oktober
conform de in mandaat nog aan te passen brief. 2020
Toelichting:
In deze brief gaat het college in op vragen die
zijn gesteld door twee voormalige vrijwilligers
van het Historisch Archief Westland.

20-382

Gelijktrekken Stagevergoedingen

1.

2.

Met ingang van 1 september 2020 de stagevergoeding voor MBO-opleidingen, hoge

27 oktober
2020

scholen en universiteiten gelijk te trekken .
Deze met ingang van die datum te bepalen
op een brutobedrag ter grootte van 42,5 %
van het minimum salaris (€ 690,00 o.b.v. 36
urige werkweek) van schaal 1 naar boven afgerond o p € 5,-- .

Toelichting:
Jaarlijks biedt gemeente Westland gemiddeld 18
betaalde stagiaires ervaringsruimte binnen de
organisatie. De vergoeding voor stagiaires is
vastgesteld op basis van het opleidingsnive au.
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen
en op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-ten heeft het college besloten
om de stagevergoeding als een onkostenvergoeding behandelen en daarmee geen onderscheid
meer te maken tussen opleidingsni veaus. De
vergoeding wordt met ingang van september
2020 voor alle betaalde stagiaires gelijk .
20-383

Besluit digitale toegan- 1.
kelijkheid overheid

Naar aanleiding van het eindrapport Digitale 27 oktober
toegankelijkheid te besluiten tot:
2020
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(stand van zaken per

De websites te laten inspecteren en beno-

23 september 2020)

digde aanpassingen en reparaties te (laten)
doen zodat de website blijvend voldoet aan
de wettelijk vereiste webrichtlijnen namelijk
WCAG 2.1 AA waarbij de jaarlijkse kosten
EUR 11.900 gedekt worden binnen de gemeentebegroting.
1)

Het in beginsel zo beperkt mogelijk houden van het aantal websites.

2)

Het betrekken van bewoners en ondernemers met een beperking bij het testen
van de werking van de website en onze
online diensten via een Toegankelijkheidspanel.

2.

De raad naar aanleiding van zijn aangenomen motie van 6 november 2018 te informeren over de stand van zaken over de digitale
toegankelijkheid van de gemeentelijke websites en aan te geven dat de motie hiermee
als afgedaan wordt beschouwd.

Toelichting:
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de toegankelijkheid van de websites van de gemeente Westland. De aankomende drie jaar voert de gemeente de verplichte inspectieonderzoeken uit
binnen de gemeentebegroting. Daarnaast zal de
gemeente erop toezien dat het aantal gemeentelijke websites beperkt blijft, vanuit herkenbaarheid en vanuit kostenperspectief. Om bewoners
met een beperking actief te betrekken bij de online dienstverlening zal de gemeente zich inspannen een Toegankelijkheidspanel in te richten. Met het uitvoeren van deze acties wordt tegemoet gekomen aan de motie van 6 november
2018, waarin de raad het college verzoekt te laten onderzoeken hoe de inrichting van de website zo kan worden verbeterd dat informatie intuïtief en makkelijk kan worden gevonden.
20-392

Ontwerpverklaring van

1.

Het

ontwerpbestemmingpslan

‘Recon- 27 oktober

geen bedenkingen omgevingsvergunningaan-

structie N211 Wippolderlaan' met IMRO - 2020
code

vraag 'Zwetkade Noord
nabij 1 te Wateringen'

NL.IMRO.1783.OINN211WIPPLDLNpbp VO02 in te trekken;

(reconstructie N211)

2.

Onder voorbehoud van een positief advies
op de omgevingsvergunningsaanvraag
voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van d e
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gemeente Midden-Delfland, de raad op 27
oktober 2020 voor te stellen om:
a.

De aangevraagde ontwerp verklaring van
geen bedenkingen te verlenen voor de
omgevingsvergunningaanvraag voor de
reconstructie van de N211 aan de 'Zwet-

b.

kade Noord nabij 1 te Wateringen' ;
In te stemmen met het landschapsplan
als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing;

c.

De verklaring van geen bedenkingen als
definitief te beschouwen als er geen
zienswijzen worden ingediend.

3.

Wethouder Gardien het mandaat te verlenen tot aanpassing van de stukken.

Toelichting:
Met dit besluit wordt onder voorbehoud van instemming van de gemeente Midden -Delfland besloten om de gemeenteraad voor te stellen een
ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de omgevingsvergunningsaanvraag
'Zwetkade Noord nabij 1 te Wateringen'. De
aanvraag betreft de uitbreiding van de N211,
Wippolderlaan.
20-393

Voorstel tot vaststel-

De gemeenteraad voor t e stellen om:

ling van het bestemmingsplan Boomgaard

1.

27 oktober
2020

te ’s-Gravenzande

De tegen het ontwerpbestemmingsplan
'Boomgaard te 's-Gravenzande’ ingediende
zienswijze te beantwoorden overeenkomstig
de beantwoording zoals opgenomen in de
nota van beantwoording zienswijze .

2.

De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals
opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.

3.
4.

Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan 'Boomgaard te 's -Gravenzande’ met identificatienummer
NL.IMRO.1783.ONWBOOMGAARDobp -VA01

5.

gewijzigd vast te stellen.
Te bepalen dat voor de ondergrond van dit
bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) d.d. 11-02-2019.
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Toelichting:
Het bestemmingsplan “Boo mgaard te 's-Gravenzande voorziet in de realisatie van vier vrije kavels die aansluiten op de zuidelijk gelegen
nieuwbouwwoningen in het project Dijckerwaal.
Op één kavel is reeds een woning gerealiseerd.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met
23 juli 2020 ter inzage gelegen. Er is in deze
periode één zienswijze ingediend. Ten opzichte
van het ontwerp zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze hebben betrekking op de ligging
van de bestemming 'tuin' op het perceel dat
grenst aan de Poelkade.
20-394

Vaststelling Omge-

De raad voor te stellen om:

vingsvisie Westland en
planMER
1.
2.

27 oktober
2020

De nota van beantwoording zienswijzen vast
te stellen.
Het planMER vast te stellen.

3.

Het advies van de commissie m.e.r. gedeeltelijk op te volgen.

4.

De Structuurvisie en de Duurzaamheidsagenda in te trekken.

5.

De Omgevingsvisie vast te stellen.

Toelichting:
Vooruitlopend op het ingaan van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie gemaakt. In deze visie
staat het gemeentelijke beleid met betrekking
tot de toekomstige ‘fysieke leefomgeving’, oftewel de omgeving waarin we wonen, werken en
recreëren. In de visie wordt antwoord gegeven
op de vraag wat er nodig is voor een sterke samenleving, een gezonde woonomgeving en een
welvarende gemeente in 2030. De totstandkoming van de visie is gepaard gegaan met een
uitgebreid participatietraject. De ontwerp -Omgevingsvisie en het daarbij behorende planMER
hebben van vrijdag 7 augustus tot en met donderdag 17 september 2020 ter inzage gelegen.
Er zijn 22 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd.
De visie en bijbehorende planMER worden nu
voorgelegd aan de gemeenteraad.
20-395

Ontwerp-paraplubestemmingsplan Horeca/hotel Westland

1.

Kennis te geven van het voornemen tot
voorbereiding van een 'Paraplubestemmingsplan Horeca/hotel Westland'.

7

27 oktober
2020

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 27 oktober 2020
Week: 44

Nr. 20-0289720

2.

Het ontwerp 'paraplubestemmingsplan
Horeca/hotel Westland' aan te bieden
voor wettelijk vooroverleg.

3.

Het ontwerp 'paraplubestemmingsplan
Horeca/hotel Westland' conform artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter
inzage te leggen.

4.

De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Het ontwerp ‘paraplubestemmingsplan Horeca/hotel Westland’ geeft nieuwe definities
voor het verstrekken van nachtverblijf binnen de
horecabestemmingen in Wes tland. Daarnaast
wordt in een afwijkingsbevoegdheid voorzien om
bij woningen een bed & breakfast mogelijk te
maken. Wijziging van de bestemmingsplanbegrippen "horeca" en "hotel" maakt duidelijker
dat het verstrekken van nachtverblijf binnen de
bestemming "horeca" alleen als hotel mag en
kortstondig moet zijn.
20-396

Voorstel tot vaststelling van het bestem-

De raad voor te stellen;

mingsplan Verzamelplan Glastuinbouw

1.

De tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de
nota van beantwoording zienswijzen .

2.

De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals
opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.

3.

Het bestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' gewijzigd vast te stellen.

4.
5.

Geen exploitatieplan vast te stellen.
Te bepalen dat voor de ondergrond van dit
bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) d.d. 02-03-2020.

Toerlichting:
Op 19 december 2012 is het bestemmingsplan
Glastuinbouwgebied Westland vastgesteld. Op
28 januari 2014 volgde het bestemmingsplan
Glastuinbouwgebied Boomawatering. Inmiddels
is gebleken dat de bestemming van een aantal
percelen niet in overeenstemming is met eerder
gemaakte afspraken. In de correspondentie
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tussen de perceelseigenaren en de gemeente is
aangegeven dat deze 'hiaten' in het nieuwe bestemmingsplan voor het duurzame g lastuinbouwgebied hersteld worden. Om de nagekomen
afspraken tussen perceelseigenaren en de gemeente te waarborgen is het bestemmingsplan
‘Verzamelplan Glastuinbouw’ opgesteld. De eerder gemaakte afspraken tussen de perceels eigenaren en de gemeente worden hierin opgenomen. Daarnaast wordt een aantal woonbestemmingen in het duurzaam glastuinbouwgebied verwijderd. Het gaat om woningen die door
middel van toepassing van de regeling 'Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering" (VORM) gesloopt zi jn en in gebruik zijn genomen door een glastuinbouwbedrijf. Verder
worden vier woonpercelen die in aanmerking
kwamen voor de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsverbindingen weg bestemd.
20-397

Handhavingsstrategie
thema glastuinbouw

1.

2020
2.

De 'Handhavingsstrategie thema glastuinbouw Westland 2020 (19-0001853)'

27 oktober
2020

vast te stellen;
De raad te verzoeken in te stemmen met
de door het college vastgestelde handhavingsstrategie;

3.

De vastgestelde handhavingsstrategie
planologisch te verwerken

4.

De wethouder het mandaat te verlenen
tot enkele aanpassingen.

Toelichting:
De handhavingsstrategie is erop gericht het
unieke karakter van de glastuinbouwsector te
behouden en tegelijkertijd innovaties mogelijk te
maken om deze toekomstbestendig te maken.
De nieuwe strategie beoogt meer recht te doen
aan de historie van Westland. Daardoor kunnen
ca. 250 oude strijdigheden middels een bestemmingsplan worden gelegaliseerd en worden de
beleidsregels voor bestaande strijdigheden versoepeld. Naar verwachting zal begin 2e kwartaal
van 2021 een voorontwerp bestemmingsplan
aan de raad worden gezonden, ter uitvoering
van dit besluit. We vragen de raad om de handhavingsstrategie vast te stellen.
20-400

Mailconsulatie 15/10
verzoek MKB toepassing rijksregeling

1.

De brief van het MKB Westland en VNO

27 oktober

NCW Westland-Delfland inzake verzoek toe- 2020
passing rijksregeling te beantwoorden conform brief.
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Toelichting:
Deze brief is een reactie op het verzoek van
MKB Westland en VNO NCW Westland -Delfland
om voor uitstel van betaling van gemeentelijke
belastingen de rijksregeling toe te passen. Het
college komt niet aan dit verzoek tegemoet en
blijft de reeds ingevoerde maatregelen/maatwerk toepassen.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

Beantwoording artikel 42 vragen GBW
CDA Koningin Julianaweg 's -Gravenzande (20-0268064)
Beantwoording artikel 42 vragen D66 samenwerking bestrijding zwerfafval (20 0259979)

•

•

Beantwoording artikel 42 vragen WV
slecht Mosveen en Dalveen in Wateringen (20-0261079)
Beantwoording artikel 42 vragen WV
gang van zaken rondom de zeecontainers bij verenigingen/kerk (20 -0279576)

•

Beantwoording artikel 42 vragen LPF T splitsing Veilingweg Nieuweweg (20 -

•

0266585)
Beantwoording artikel 42 vragen WV

•

klachten Caiway (20-0272292)
Beantwoording artikel 42 vragen GBW
Terrassenbeleid in Westland (200246959)

•

•

Beantwoording artikel 42 vraag WV De
Lessenaar 5 en behoud huidige recreatieruimte (20-0263039)
Beantwoording artikel 42 vragen WV gebruik fietspad door auto's t.b.v. strandpaviljoens (20-0227470)

•

Beantwoording artikel 42 vraag GBW
sportambities De Lier (20-0230012)

•

Beantwoording artikel 42 vragen LPF
kruising onderpad Maasdijk -Prinsenlaan

•

Maasdijk (20-0268683)
Beantwoording artikel 42 vraag WV fiets -

•

en voetgangersongevallen (20-0280644)
Beantwoording artikel 42 vragen GBW

•

"Bestuurscultuur" (20-0288068)
Beantwoording artikel 42 vraag VVD
Westland Veilingweg De Lier (20 0268507)
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•

Beantwoording artikel 42 WV verlening
van vergunningen in Westland (20 0276503)
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