B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 12 mei 2021
Week: 19

Nr. 21-0162265

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
PUBLICATIEDATUM 12 MEI 2021
Volgnr

21-183

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum besluit

Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 20 april 2021

11 mei 2021

besluitenlijst

(21-0149704) ongewijzigd vast te stellen.

Schrijven college d.d.

1.

De raad conform brief te informeren over 11 mei 2021

13 mei 2021 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 14 april
2021.

21-184

Aanwijzing van gebie-

1.

den waar het bedelverbod van toepassing is

De winkelgebieden van de dorpen De

11 mei 2021

Lier, 's -Gravenzande, Honselersdijk,
Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk en Wateringen op grond
van artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2019 aan
te wijzen als gebieden waar het verboden is op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken.
Toelichting:
In verband met constateringen van be delarij op
een overlastgevende en intimiderende wijze is
recent in de Algemene Plaatselijke Verordening
Westland 2019 een verbod op bedelarij opgenomen. Om hierop te kunnen handhaven moeten
binnen de gemeente gebieden worden aangewezen waar het verbod van kracht is.

21-185

Voorstel tot vaststel-

1.

De raad voor te stellen een zienswijze te 11 mei 2021

ling van de zienswijze
op de begrotingsstuk-

geven op de ontwerpbegrotingswijziging
2021 en de ontwerpbegroting 2022 van

ken 2022 en Begrotingswijziging 2021 GR

de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,
conform raadsvoorstel en zienswijze-

GGD en VT Haaglanden

brief.
Toelichting:
De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis
Haaglanden de mogelijkheid een zienswijze op
de begrotingsstukken te geven. Het college stelt
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de raad voor in de zienswijze aan te geven dat
de gemeente Westland akkoord gaat met de
Ontwerpbegroting 2022 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de GR GGD en Veilig
Thuis Haaglanden. Aandacht wordt gevraagd
voor onder andere het visietraject en de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de GGD en
corona, zoals het datalek in GGD -systemen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor V eilig
Thuis. De gemeente spreekt waard ering uit voor
de kwaliteitsslag die gemaakt is en vraagt specifieke aandacht voor het werken binnen de wettelijke afhandelingstermijnen.
21-186

Voorstel tot vaststel-

1.

De raad voor te stellen een zienswijze

ling van de zienswijze
op de begroting 2022

uit te brengen op het concept van de begroting 2022 van het Servicebureau

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Jeugdhulp Haaglanden, conform raadsvoorstel en zienswijzebrief.
Toelichting:
Het college vindt het belangrijk dat de jeugd in
Westland ondersteuning krijgt als dat nodig is
om als volwaardige inwoners deel te nemen aan
de samenleving. De gemeente Westland is
daarom deelnemer aan de Gemeenschappelijke
regeling Servicebureau Jeugdhul p Haaglanden
(SbJH). Het SbJH heeft als taak om namens tien
gemeenten jeugdhulp zo efficiënt mogelijk in te
kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen
voortvloeiend uit de contracten te beheren. De
bijdrage voor 2022 bedraagt voor Westland
€ 306.604. Dat is € 9.000 hoger dan de bijdrage
voor 2021.
De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling SbJH de mogelijkheid een zienswijze op de conceptbegroting
2022-2025 te geven. Het college stelt de raad
voor een zienswijze in te dienen waarin akkoord
wordt gegaan met de begroting. Er is voor een
aantal kosten als gevolg van de rechtszaak en
de inkoopprocedure gekozen om deze tijdelijk te
laten landen in de regionale projectbegroting.
Hierdoor blijft de begroting van het SbJH nu gelijk (op de indexering na). In de toekomst zullen
deze kosten aan de begroting van het SbJH
worden toegevoegd.
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Wijzigingsverordening

1.

Maatschappelijke Ondersteuning 2021

De raad voor te stellen de Wijzigin gsver- 11 mei 2021
ordening Maatschappelijke Ondersteuning 2021 vast te stellen;

2.

De gewijzigde beleidsregels Wmo vast te
stellen, onder voorbehoud dat de raad op
1 juni van dit jaar de wijzigingsverordening Maatschappelijke Ondersteuning
2021 vaststelt.

Toelichting:
De gemeente Westland organiseert de Wmo dienstverlening in samenwerking met de andere
gemeenten in de H4 regio. We hebben met de
gemeenten waarmee we samenwerken (Delft,
Midden-Delfland, Rijswijk) en met de zorgprofessionals die de Wmo voor ons uitvoeren af gesproken dat we inwoners meer maatwerk gaan
bieden, passend bij de ondersteuningsvraag en
de mogelijkheden die inwoners zelf nog hebben.
Daarom willen we het aantal ondersteuningscategorieën die op operationeel niveau worden
toegepast uitbreiden. In onze verordening is het
aantal echter vastgelegd. We stellen voor om dit
in onze verordening te schrappen. Dat biedt tegelijkertijd de mogelijkheid de nieuwe afspraken
die we maakten als gevolg van de nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer in onze verordening op te nemen.
21-188

Raadsbrief 2e bod
NWMA

1.

In te stemmen met de in mandaat aan te
passen raadsbrief en deze (inclusief ondertekende exemplaar van het op 20
april jl. vastgestelde 2e bod) naar de
raad te sturen.

Toelichting:
Momenteel maakt Westland samen met de andere regiogemeenten, de SVH (de koepel van
woningcorporaties in regio Haaglanden) en de
provincie Zuid-Holland afspraken over het bouwen van voldoende woningen in de regio en
over een meer evenwichtige spreiding van de
doelgroep voorraad in de regio. Elke gemeente
heeft in een 1e bod aangegeven wat haalbaar
en realistisch is en in hoeverre kan worden bijgedragen aan de regionale streefvoorraad en
aan een meer evenwichtige spreiding van de
doelgroep voorraad. Het 2e bod, waarover het
college op 20 april een besluit heeft genomen,
betreft een actualisatie op het 1e bod. Ten
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opzichte van het eerste bod is d e situatie rond
het Vestia-bezit geactualiseerd en zijn de flexwoningen meegeteld (400). Ook de begeleidende teksten zijn waar nodig geactualiseerd.
21-190

SPUK-aanvraag 2020
IJsbanen en Zwemba-

1.

den

Aan Optisport Westland BV voor zwembad De Hoge Bomen, MFC Maesemunde

11 mei 2021

en Sportcentrum Vreeloo een kwijtschelding van huur te verlenen van € 239.776
om het exploitatietekort 2020 als gevolg
van de coronamaatregelen op te kunnen
2.

vangen.
Aan Stichting Waterman Natuurlijk i n
2020 voor zwembad De Waterman een
kwijtschelding van huur te verlenen van
€ 24.469 om het exploitatietekort 2020
als gevolg van de coronamaatregelen op
te kunnen vangen.

Toelichting:
Door de coronacrisis zijn de zwembaden in 2020
maar beperkt open geweest. Dit heeft een forse
negatieve impact op hun exploitatie. Zwembaden zijn belangrijke voorzieningen die open
moeten blijven. Om sluiting van de zwembaden
te voorkomen, heeft het Rijk besloten een specifieke uitkering te verstrekken aan gemeenten.
Deze zogeheten SPUK IJZ-regeling is bedoeld
om het exploitatietekort te compenseren. De regeling is begin april opengesteld. Gemeenten
moeten uiterlijk 31 mei a.s. een aanvraag hebben ingediend bij het Rijk. Met de genoemde bedragen worden de exploitatietekorten van de
Westlandse zwembaden volledig gecompenseerd.
21-191

Aanwijzing tot Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand (ABS)

1.

Een medewerker aan te wijzen als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Toelichting:
Het betreft een medewerker BRP (Basisregistratie Personen). Om de aan haar opgedragen taken goed en zelfstandig te kunnen uitvoeren is
het noodzakelijk dat zij aangewezen wordt als
ambtenaar burgerlijke stand. Het gaat bijvoorbeeld om het ondertekenen van afschriften burgerlijke stand. De aanwijzing t ot Ambtenaar Burgerlijke Stand (ABS) geldt voor de periode dat
zij werkzaamheden voor de gemeente Westland
uitvoert.
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Convenant voor de

1.

Het convenant tussen Warmte Netwerk

aanleg van een Warmtenet in het (deel)ge-

Westland en de gemeente Westland aan
te gaan inzake de aanleg van een Warm-

bied Maasdijk

tenet in het (deel)gebied Maasdijk van
de gemeente Westland.

11 mei 2021

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171, lid 2, van de
Gemeentewet, wethouder L.K. Snijders
aan te wijzen om het convenant met
Warmte Netwerk Westland te ondertekenen.

Toelichting:
Samen met de ketenpartners werken we aan de
energietransitie zoals opgenomen in het klimaatakkoord. De gemeente Westland, Glastuinbouw Westland, provincie Zuid-Holland en verschillende initiatiefnemers (o.a. HVC, Capturam,
Warmtebedrijf Westland, Shell en Warmtelinq)
zetten zich samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Denk hierbij
aan geothermie, restwarmtethermie en
aquathermie. Met dit besluit gaan de gemeente
Westland en Warmte Netwerk Westland een
convenant ondertekenen voor de aanleg van een
warmtenetwerk in het gebied Maasdijk. Hierdoor
is de start van de daadwerkelijke aanleg van
een warmtenet in het gebied Maasdijk w eer een
stapje dichterbij.
21-195

Gebiedsvisie en voor-

1.

De gebiedsvisie Wateringen Noord vast

ontwerp bestemmingsplan Wateringen Noord

2.

te stellen;
Kennis te geven van het voornemen tot
voorbereiding van een 'bestemmingsplan
Wateringen Noord';

3.

4.

Het voorontwerp ‘bestemmingsplan Wateringen Noord’ aan te bieden voor wettelijk vooroverleg;
Het voorontwerp ‘bestemmingsplan Wateringen Noord' vrij te geven voor inspraak;

5.

De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Voor de nieuw te bouwen woonwijk Wateringen
Noord, begrensd door de Erasmusweg, Ambachtsweg, Poeldijkseweg en de Wippolderlaan,
is een voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan voorziet in de planologisch
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juridische regeling om op termijn een woonwijk
te kunnen realiseren met maximaal 700 woningen en maatschappelijke functies.
Het voorontwerpbestemmingsplan zal voor een
periode van zes weken ter inzage worden gelegd voor inspraak en ter kennisname worden
opgestuurd voor vooroverlegreacties binnen zes
weken.
21-196

Vormvrije m.e.r.-beoor-

1.

deling bestemmingsplan Wateringen Noord

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Wate-

11 mei 2021

ringen Noord' vast te stellen.
Toelichting:
Het project omvat de ontwikkeling van een
nieuwe woonwijk (maximaal 700 woningen) met
maatschappelijke voorzieningen in het plangebied Wateringen Noord. Om dit mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan voorbereid,
waar deze vormvrije m.e.r.-beoordeling onderdeel van uitmaakt. Met dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten
leiden tot het doorlopen van een m.e.r. -procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het besluit om geen m.e.r. te maken is benodigd voor de besluitvorming over het
bestemmingsplan 'Wateringen Noord’.

21-197

Wenselijkheid huisvesting van arbeidsmi-

1.

granten in te verbouwen Horti Business
Center - Aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag als wenselijk te beoordelen 11 mei 2021
vanwege de bijdrage aan de substantiële
opgave voor huisvesting van arbeidsmigranten.

2.

Te beoordelen dat de aanvraag tegemoet
komt aan het dictum van raadsmotie 15.6

Hortihotel Westland
Jupiter 400-475 te

van 24 september 2019 en te besluiten
dat deze motie bij verlening van de ge-

Honselersdijk

vraagde vergunning op het onderdeel
van het dictum betreffende de omgeving
3.

van Horti kan worden afgedaan.
De aanvraag omgevingsvergunning W AV-2020-2512 voor het veranderen van
een kantoorgebouw naar een logiesgebouw voor arbeidsmigranten Jupiter 400
t/m 475 te Honselersdijk voor een peri-

4.

ode van 20 jaar te verlenen.
Ondertekeningsmandaat te verlenen aan
de teammanager Ruimte voor besluit omgevingsvergunning;

5.

De raad te informeren conform brief.

Besluit burgemeester:
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1.

Op grond van artikel 171, lid 2, van de
Gemeentewet, wethouder A. Abee te
machtigen om de aanvullende overeenkomst met aanvrager te ondertekene n.

Toelichting:
Een bestaand kantoorgebouw aan de Jupiter
400-475 te Honselersdijk wordt omgevormd tot
logiesgebouw voor de huisvesting van maximaal 340 arbeidsmigranten, inclusief de bijbehorende buitenruimte. Tevens worden er twee
bruggen aangelegd, die zorgen voor een rechtstreekse verbinding met de Middel Broekweg en
voor gescheiden verkeersstromen. De vergunning wordt verleend voor de duur van 20 jaar.
Met het verlenen van deze vergunning wordt
een substantiële bijdrage geleverd aan de opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten
in Westland.
21-198

Vaststelling incidentele
subsidie 2019 Green-

1.

port West- Holland
2.

De incidentele subsidie van €170.000
voor 2019 voor Greenport West -Holland
vast te stellen.
In te stemmen met de beschikkingsbrief
en deze te ondertekenen .

Toelichting:
Via Greenport West-Holland (GPWH) werkt de
gemeente Westland aan concrete programma’s
en activiteiten die een bijdrage leveren aan een
duurzame en toekomstbestendige glastuinbouw.
De gemeente heeft aan Greenport West -Holland
voor het jaar 2019 een incidentele subsidie v an
€ 170.000, - verleend. Uit de aanvraag van
GPWH tot vaststelling van deze subsidie is gebleken dat aan de verplichtingen voortvloeiend
uit de subsidie is voldaan. Er zijn goede resultaten bereikt en er is ingezet op projecten en activiteiten die de komende jaren verder uitgevoerd
worden. Om die reden wordt de subsidie definitief vastgesteld.
21-199

Raadsinformatiebrief
i.v.m. motie handhaving FLE

1.

De raad te informeren over de stand van zaken Freight Line conform de in nog in mandaat aan te passen brief.

Toelichting:
De gemeente heeft de plicht toe te zien op een
goed woon- en leefklimaat in en rondom het gebied Honderdland. Daarom wordt samen met
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Freight Line Europe BV (hierna te noemen FLE)
een blijvende oplossing gezocht voor de geluidsoverlast die het bedrijf veroorzaakt. Overleg met het bedrijf hierover heeft nog niet geleid
tot een oplossing. Zolang er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt met FLE over concrete
maatregelen om de geluidsoverlast te reduceren, zal de last onder dwangsom die aan het bedrijf is opgelegd, gehandhaafd blijven.

Beantwoording
raadsvragen

•

(artikel 42)
•

beantwoording artikel 42 vragen WV
meer afvalbakken in Maasdijk (21 0147354)
beantwoording artikel 42 vragen WV herstel snoeiwerkzaamheden appartementencomplex Arendshorst Honselersdijk

•

(21-0148888)
beantwoording artikel 42 vragen WV aanleg van glasvezel door Deltafìber/Caiway
in het buitengebied v (21-0158121)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
klachten functioneren Meldpunt/verzoek

•

probleem (21-0149232)
beantwoording artikel 42 vragen LPF op-

•

frissen plein Kwintsheul (21 -0124369)
beantwoording artikel 42 vragen WV af-

•

doen van een melding (21-0130947)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
voortgang nieuwe woonwijk in Kwi ntsheul
(21-0147614)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
Westland ontwikkelingen in het sociaal
domein (21-0147503)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
toekomstplannen zwembad De Waterman
(21-0118373)

•

beantwoording artikel 42 WV Zand - en
Waterweg Naaldwijk (21-0149695)

•

beantwoording artikel 42 vragen CU -SGP
Erasmusvaart (21 -0120897)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV onveilige passage fietspad Wollebrand (21 -

•

0139255)
beantwoording artikel vragen 42 WV
slecht straatwerk Elisabethvloed Honselersdijk (21-0149015)
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•

beantwoording artikel 42 vragen CU -SGP
beeldverbinding in gemeentelijke aula’s
Westland (21-0162601)
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