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Vaststelling
besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 14 januari 2021
ongewijzigd vast te stellen.

19 januari
2021

Convenant Cargoloop

1.

Holland

Deel te nemen aan het convenant Cargo- 8 december
loop Holland.

2020

Besluit Burgemeester:
1.

Wethouder P. Varekamp op grond van
artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet te
machtigen om het convenant Cargoloop
Holland te ondertekenen.

Toelichting:
Met het convenant ‘Cargoloop Holland’, dat onder andere mede wordt ondertekend door de
provincie Zuid-Holland, ondersteunen de partners het ‘Hyperloop Development Program
2020-2023’ (HDP). Het HDP is een programma
waarin de aanleg van een snelle, duurzame en
goedkope manier om goederen te vervoeren
wordt onderzocht. Een cargoloop is voor de bereikbaarheid en concurrentiekracht va n het
Westlandse glastuinbouwcluster potentieel een
belangrijke ontwikkeling. De gemeente brengt
ambtelijke expertise in en draagt niet financieel
bij in deze fase van het onderzoeksproject.
20-495

Verzoek om kwijtschel-

1.

ding erfpachtbelasting

Het verzoek van een bedrijf om kwijt-

15 december

schelding erfpachtbelasting niet te hono- 2020
reren en het bedrijf te informeren conform brief.
Toelichting:
Door een bedrijf is verzocht om kwijtschelding
van erfpachtbelasting. Dat verzoek is afgewezen, met verwijzing naar diverse landelijke regelingen die in het kader van de coronacrisis
juist voor dergelijke gevallen in het leven zijn
geroepen

21-025

Verantwoordingsdocument van de voorzitter
veiligheidsregio
Haaglanden inzake

1.

De gemeenteraad conform brief te informeren over het verantwoordings-document van de voorzitter veiligheidsregio
inzake de bestrijding van Covid-19.

bestrijding Covid-19
Toelichting:
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Bij wet is geregeld dat de voorzitter van de veiligheidsregio na afloop van een ramp of crisis
verslag uitbrengt aan de gemeenteraden van de
getroffen gemeenten in de regio. Het verantwoordingsdocument, waarin wordt teruggeblikt
tot 1 december 2020, beschrijft nauwkeurig het
verloop van de opschaling van de maatregelen
en de relatie die hierbij bestaat tussen de landelijke aanwijzingen en de regionale of lokale
doorwerking daarvan. In veel gevallen zijn landelijke modelverordeningen één op één vertaald
in de regionale noodverordening maar in een
aantal gevallen is (in de uitvoering) gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor regionaal of
lokaal maatwerk, bijvoorbeeld bij de aanwijzing
van verboden gebieden of het nemen van maatregelen om drukte te voorkomen. Verder is er
een uitgebreide beschrijving van de wijze
waarop de bewoners en bedrijven in de regio
Haaglanden zijn geïnformeerd wanneer regels
werden aangepast en zijn gestimuleerd om zich
aan de maatregelen te houden. In een aparte
brief legt de burgemeester verantwoording af
over de inspanningen die de gemeente Westland
vanaf de zomer heeft gepleegd om de crisis het
hoofd te bieden.
21-026

Schrijven college d.d.
21 januari 2021 inzake
tweewekelijks overzicht steunmaatregelen
coronacrisis

De raad conform brief te informeren over:
1.

2.

De stand van zaken aangaande ingekomen verzoeken om steun voortvloeiend

19 januari
2021

uit de coronacrisis.
Het feit dat, in het kader van rechtmatigheid, de methodiek van verantwoording
van opbrengsten en kosten uit hoofde
van steunaanvragen met de extern accountant zal worden besproken.

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 6 januari 2021.
21-027

Verzoek op grond van
de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob)

1.

Het verzoek gedeeltelijk in te willigen en 19 januari
het besluit op Wob verzoek met bijlagen 2021
toe te zenden.

2

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 21 januari 2021
Week: 3

Volgnr

Nr. 21-0045468

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum
besluit

inzake stukken handhavingsdossier Freight Toelichting:
Line Europe BV te
De gemeente heeft een Wob-verzoek ontvangen
Maasdijk

waarin wordt gevraagd om de volledige briefwisseling tussen de gemeente Westland en Freight
Line Europe BV (FLE) inzake de handhaving.
Het gaat de verzoeker met name om het ontwerpbesluit en de zienswijze van FLE ten aanzien van dit ontwerpbesluit. Tevens is verzocht
om alle rapportages en adviezen die de gemeente van de ODH heeft ontvangen. De gevraagde documenten worden verstrekt voor zover zij niet onder een van de weigeringsgronden
van de Wet openbaarheid bestuur vallen.

21-028

Afdoening motie en

1.

subsidieaanvraag
Kerkenvisie
2.

De ‘Decentralisatie-uitkering integrale

19 januari

lokale kerkenvisies’ aan te vragen voor
een bedrag van € 75.000 en de betrok-

2021

ken bestuurder hiertoe te mandateren.
De raad te informeren conform brief en
hiermee de motie kerkenvisie als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt middelen beschikbaar voor
het opstellen van kerkenvisies. Het primaire
doel van OCW is het behoud van (rijks)monumentale kerkgebouwen. Om dat doel te bereiken
is het noodzakelijk om alle kerkgebouwen in samenhang te bezien. De belangen van alle betrokken partijen worden daarbij onderling gehoord. Het college heeft besloten een aanvraag
in te dienen voor deze regeling. Met deze middelen wordt het mogelijk strategisch te anticiperen op het toekomstig gebruik van kerkgebouwen. Hierbij staat de dialoog tussen alle
betrokkenen centraal. Doel is om vanuit dat gesprek gezamenlijke en gedragen strategische
keuzes te maken over het totale kerkenbestand
en te komen tot een kerkenvisie. Met dit besluit
wordt de motie kerkenvisie, die op 10 november
2020 door de raad is aanvaard, als afgedaan
beschouwd.
21-009

Beschikbaar stellen
van krediet vanuit het
noodfonds onderhoud

1.

Het beschikbaar stellen van het nood-

19 januari

fonds onderhoud á € 500.000,-- aan het
openbaar onderwijs.

2021

aan het openbaar
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onderwijs

2.

De raad conform brief van dit besluit op
de hoogte te stellen.

Toelichting:
Met dit besluit stelt het college krediet beschikbaar uit het “noodfonds onderhoud onderwijs”
voor de “Stichting Openbaar Onderwijs Westland” (STOOW). Het noodfonds is bedoeld voor
onderhoud van schoolgebouwen waarop schoolbesturen in schrijnende situaties een beroep
kunnen doen. Het STOOW heeft relatief veel
scholen met een of meerdere dislocaties en
deze ontvangen een lagere vergoeding van het
rijk. De besturen van de bijzondere scholen in
Westland onderkennen dat het openbaar onderwijs extra wordt getroffen door de tekortschietende rijksvergoeding voor onderhoud en hebben geen bezwaar als het noodfonds gericht
wordt ingezet voor het onderhoud van de openbare scholen. Met de inzet van de reserve wordt
het onderhoudsplan uitgevoerd. Hiermee kan
een adequaat onderhoudsniveau worden gegarandeerd.
21-029

Decembercirculaire
2020

1.

De brief over de uitkomsten v an de decembercirculaire 2020 vast te stellen en

19 januari
2021

te verzenden aan de gemeenteraad.
Toelichting:
De decembercirculaire geeft informatie over de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. De
circulaire resulteert in een voordeel ten opzichte van de in de ProRap 2020 opgenomen
septembercirculaire van € 239.000. In de decembercirculaire is ook een derde c ompensatiepakket opgenomen in verband met de coronacrisis (€ 282.000 in 2020 en € 1.005.000 in 2021).
21-030

Vaststelling jaarplan
Energie 2021

1.

Kennis te nemen van de Evaluatie Jaarplan Energie 2020;

2.

Het Jaarplan Energie 2021 vast te stellen, met als belangrijkste lijnen:
•

de gemeente blijft inzetten op de
verdere uitrol van een robuust en
duurzaam Warmte Systeem Westland;

•

de verplichte Transitievisie
Warmte wordt opgeleverd met
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betrekking tot de gebouwde om•

geving;
draagvlak bij bewoners en bedrijven blijft voorwaarde om de energietransitie vorm te geven.

3.

De raad conform brief te informeren over
de evaluatie 2020 en het jaarplan Energie 2021.

Toelichting:
Het jaarplan Energie 2021 is een jaarplanning
voor de uitvoering van de in 2019 vastgestelde
Westlandse Energie Opgave. Focus wordt
gelegd op de uitrol van een effectief en efficiënt
Warmtenet, een belangrijke ontwikkeling voor
de positie van ons glastuinbouwcluster waarvan
op termijn ook inwoners kunnen profiteren. In
2021 wordt om die reden gewerkt aan de
Westlandse Warmtevisie. Daarnaast ondersteunt
de gemeente initiatieven van bedrijven en
inwoners voor energiebesparing en
verduurzaming.
21-031

Subsidie-overeenkomst

1.

Met Stichting Zwem- en recreatiecentrum 19 januari

2021-2022 zwem- en
recreatiecentrum De

De Boetzelaer een subsidie-uitvoeringsovereenkomst aan te gaan voor de peri-

Boetzelaer

ode 2021 ten behoeve van de exploitatie
van zwembad De Boetzelaer.
2.

2021

Aan Stichting Zwem- en recreatiecentrum
De Boetzelaer in 2021 een subsidie te
verlenen van € 485.298.

Besluit burgemeester:
1. wethouder P. Varekamp te machtigen de
subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2021
te ondertekenen namens de gemeente
Westland.
Toelichting:
In februari 2019 is zwembad de Boetzelaer afgebrand. In juni dit jaar opent de nieuwe Boetzelaer zijn deuren. Door dit besluit zorgt de gemeente ervoor dat Westlanders in dit nieuwe,
moderne en kwalitatief hoogwaardig e zwembad
kunnen zwemmen tegen een maatsch appelijk
aanvaardbaar tarief.
21-032

Aanvraag omgevingsvergunning voor het

1.

De aanvraag omgevingsvergunning voor

19 januari

het oprichten van twee

2021
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oprichten van twee ap-

appartementsgebouwen met 66 huurap-

partementsgebouwen
met 66 huurapparte-

partementen in Liermolen te verlenen.
Ondertekeningsmandaat te verlenen aan

2.

menten Duitslandlaan
tegenover 13 te De

de teammanager Ruimte, zodat het besluit systeemtechnisch digitaal afgewik-

Lier

keld kan worden.
Toelichting:
Op 8 september 2020 is door BPD Ontwikke lingen B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van twee appartementsgebouwen met 66 huurappartementen in
Liermolen te De Lier. Met dit besluit wordt hiervoor toestemming verleend.

21-033

Beschikking middelen

1.

AgriTech aan Innovation Quarter

De van de MRDH verkregen middelen

19 januari

voor het innovatieprogramma AgriTech
beschikbaar te stellen aan Innovation

2021

Quarter, die voor de uitvoering van het
programma zorg zal dragen;
2.

In te stemmen met de beschikkingsbrief
en deze te ondertekenen .

Toelichting:
De gemeente Westland, aanvragende gemeente
voor de middelen voor het Innovatieprogramma
AgriTech, heeft deze middelen beschikbaar gesteld aan Innovation Quarter voor de uitvoering
van 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 ontwikkel d 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.
Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen LPF

19 januari

Buitenwettelijk begunstigend beleid (21 0034094)

2021

•

beantwoording artikel 42 vragen WV Motie Waardig Ouder Worden (21 -0038356)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV subsidie ruiterpaden (20-0340947)
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