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Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 8 oktober 2020
(20-0273750) ongewijzigd vast te stellen.

13 oktober
2020

Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad te informeren over de

13 oktober

stand van zaken
openbaar vervoer en

1.

stand van zaken van het openbaar vervoer en corona en de Nota van reactie

2020

corona en de Nota van
reactie op de Vervoer-

op de Vervoerplannen 2021 van de
MRDH conform brief.

plannen 2021
Toelichting:
Omdat over 2020 en ook in 2021 de kosten van
de vervoerbedrijven niet volled ig door het rijk
vergoed worden, komt de continuïteit van de
vervoerbedrijven en het openbaar vervoer in gevaar. Om dit te voorkomen heeft de MRDH de
vervoerbedrijven gevraagd zodanige voorstellen
in te dienen, dat de continuïteit van het openbaar vervoer gewaarborgd blijft. Deze voorstellen worden door de MRDH getoetst (o.a. op behoud van de kwaliteit van het OV-systeem) en
na akkoord in november 2020 door de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de
MRDH vastgesteld. Hierna worden de gemeentebesturen inzake de genomen besluiten geïnformeerd. Verwacht wordt dat in Westland de buslijnen in de spits met een lagere frequentie gaan
rijden. Omdat dan ook het gebruik flink lager is,
blijft het effect voor Westland beperkt.
20-366

Overwinteren
seizoensgebonden

1.

strandpaviljoens
2020-2021

Het eenmalig laten staan van de seizoensgebonden strandpaviljoens in de
winterperiode van 1 november 2020 tot
28 februari 2021 te gedogen, met dien
verstande dat exploitatie in deze periode
niet is toegestaan.

2.

Voor de uitvoering van het eerste besluit
een vaststellingsovereenkomst aan te
gaan met de eigenaren van de seizoensgebonden strandpaviljoens en daarin in
ieder geval afspraken op te nemen en
vast te leggen over de aansprakelijkheid
in geval van schade aan eigendommen
van derden, toezicht ter voorkoming van
inbraak, diefstal en vandalisme en een
opruimplicht voor het schoonhouden van
het strand in de wintermaanden.
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Toelichting:
Koninklijke Horeca Nederland heeft namens de
strandondernemers het verzoek ingediend om
aankomende winter eenmalig de seizoensgebonden strandpaviljoens te mogen laten staan. De
maatregel verkleint de kans dat ondernemers
als gevolg van Covid-19 in de financiële problemen komen, doordat kosten worden bespaard
voor het af- en opbouwen, transport en opslag.
Vanwege de bijzondere omstandighede n als gevolg van de coronacrisis, is door de betrokken
overheidsinstanties (Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies) na intensief overleg en een brede belangenafweging positief op het verzoek gereageerd. De betrokken
gemeenten hanteren de lijn dat het overwinteren
van de paviljoens wordt gedoogd en geen omgevingsvergunning wordt verleend.
De afspraken worden vastgelegd i n een vaststellingsovereenkomst.
20-367

Benoeming lid ambte-

1.

Mevrouw M.H. van Nieuwkerk, senior be- 13 oktober

lijke adviescommissie
GR GGD en VT Haag-

leidsadviseur sociaal domein, voor te
dragen als lid van de Ambtelijke Advies-

landen

commissie van de GR GGD en VT Haaglanden, als opvolger van mevrouw

2020

M.M.J. van der Gaag
Toelichting:
Om Westland in de regionale ambtelijke overl e g g e n ( d e A m b t e l i j k e a d v i e s c o m m i s s i e s ) v a n de
GGD en Veilig thuis te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat het college hiervoor een
medewerker aanwijst. Met dit besluit is de vertegenwoordiging in het overleg geregeld.
20-368

Stand van zaken van
de taak Beschermd

1.

De startnotitie 'De taak Beschermd Wonen in Westland' vast te stellen.

Wonen in Westland

2.

De raad op de hoogte te brengen van de
stand van zaken betreffende de ontwikkelingen op het gebied van Beschermd
Wonen conform brief inclusief bijlage.

Toelichting:
Bij Beschermd Wonen gaat het om wonen met
toezicht en begeleiding voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in
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staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in
de samenleving. Gemeenten zijn sinds 2015
verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang. Dit besluit vloeit
voort uit de verschillende ontwikkelingen op het
gebied van Beschermd Wonen, zoals de doordecentralisatie en transformatie, en maakt het mogelijk om een projectleider aan te trekken die
zorgt dat Westland op tijd gesteld staat om de
per 2022 overkomende taken op een juiste manier uit te voeren. In het tweede kwartaal zal er
een plan van aanpak liggen waarin richtinggevende uitspraken zijn opgenomen over de regionale samenwerking en ambities ten aanzien van
het basisniveau van de voorzieningen en het
aanbod van geschikte woningen.
20-369

Voorstel tot vaststelling ProRap 2020

De raad voor te stellen om:
1.

De ProgrammaRapportage 2020 vas t te
stellen;

2.

Het nadelig resultaat van deze ProRap
van € 0,166 miljoen samen te voegen

13 oktober
2020

met het resultaat na de 1e actualisatie
2020 ad € 0,225 miljoen (nadelig) en als
zodanig onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2020;
3.

Een bestemmingsreserve steunfonds
corona in te stellen;

4.

De bestemmingsreserve provisie garantstellingen op te heffen en het saldo te
storten in de bestemmingsreserve Volkshuisvesting;

5.

De programma's, algemene dekkingsmiddelen incl. overhead en de reservemutaties budgettair bij te stellen, conform het
gepresenteerde totaaloverzicht en begro-

6.

tingswijziging 20034;
Diverse investeringskredieten bij te stellen overeenkomstig de gepresenteerde
sheet met betrekking tot de voortgang
van het investeringsprog ramma (verlaging uitgaven ad € 10.478.468, verlaging
inkomsten ad € 9.551.527).

20-370

Septembercirculaire
2020

1.

De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2020
voor de jaren 2021-2024 conform brief.
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Toelichting:
Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de septembercirculaire gepubliceerd. De circulair e bevat
een bijstelling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds voor de jaren 2020 -2025. Het effect van deze circulaire voor 2020 is verwerkt in
de ProRap 2020 (zie hierboven). De septembercirculaire heeft geen significant effect op de begroting 2021-2024. In het in het voorjaar 2021
op te stellen Financieel Meerjaren Perspectief
(FMP) worden de effecten van de septembercirculaire 2020 voor het meerjarenbeeld 2021 -2024
verwerkt.
20-371

Go-no go besluit over
deelname aan laadpa-

1.

lenconcessie in regionaal verband

Definitief deel te nemen aan de regio13 oktober
nale concessie en daarmee de laadpaal- 2020
infrastructuur de komende jaren te blijven faciliteren door toepassing van het
concessiemodel, waarbij de exploitatie
van laadpalen wordt aanbesteed en ov ergedragen aan een private partij.

Toelichting:
Het college kiest er definitief voor om deel te
nemen aan de regionale concessie en daarmee
de laadpaalinfrastructuur de komende jaren te
blijven faciliteren door toepassing van het concessiemodel, waarbij de exploitatie van laadpalen wordt aanbesteed en overgedragen aan een
private partij. De betrokken gemeenten hebben
hiervoor gezamenlijk de randvoorwaarden bepaald.
Hierdoor houdt de gemeente grip, maar worden
onzekerheden en de hoe veelheid werk verminderd. Er zal in regionaal verband worden samenwerkt, waarbij de gemeente Rotterdam zal
optreden als penvoerder en het concessiemanagement voor haar rekening neemt.
20-372

Ondertekening Conve-

1.

Samen met het Hoogheemraadschap van 13 oktober

nant “Zuiveren gewasbeschermingsmiddelen

Delfland en de Provincie Zuid -Holland
het Bestuurlijk convenant “Collectieve

en nutriënten op de
AWZI Nieuwe-Water-

zuivering AWZI Nieuwe -Waterweg” aan
te gaan.

weg”

2.

Af te wijken van de “Beleidsregels garanties gemeente Westland 2013” art. 2.1
en 3.5.
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Beslispunt burgemeester:
1.

Wethouder Snijders aan te
wijzen om het convenant namens de
gemeente te ondertekenen.

Toelichting:
Tuinders zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om
het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen via individuele installaties of via
collectieve oplossingen. Een collectief van kwekers (meer dan 1.000 ha) heeft het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd te investeren
in een collectieve zuivering op de AWZI Nieuwe Waterweg. Deze zuivering behoort niet tot de
wettelijke taken van het hoogheemraadschap en
om deze reden heeft het hoogheemraadschap
het college van de gemeente Westland en de
provincie Zuid-Holland verzocht een borgstelling
te verlenen voor het risico van de investering.
Het college heeft besloten een bestuurlijk convenant aan te gaan waarin de intentie is opgenomen een borgstelling van maximaal €1,9 miljoen te verlenen aan het Hoogheemraadschap
van Delfland voor de bouw van een installatie.
Hierbij geldt dat de borgstelling daadwerkelijk
zal worden verleend als aan een aantal specifieke voorwaarden wordt voldaan. De gemeente
heeft belang bij de realisatie van de waterzuivering, om betaalbare oplossingen voor de sector
te faciliteren en de handhaving (rol van gemeente) efficiënt te kunnen uitvoeren. Daarnaast biedt de realisatie van de installatie mogelijkheden om tot een circulaire waterketen te
komen.
20-373

Afhandeling ingezon-

1.

den brief inzake garantstelling AWZI
Nieuwe Waterweg

De reactiebrief namens het college op

13 oktober

ingekomen brief inzake AWZI Nieuwe
2020
Waterweg aan de indiener te verzenden;
2.

Een kopie van de reactiebrief aan de
fractievoorzitters van de raad te verzenden.

Toelichting:
Het college heeft een brief ontvangen waarin
namens een aantal instanties vragen worden gesteld over de garantstelling door de gemeente
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Westland inzake de collectieve z uivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI NW. In reactie
hierop is een brief opgesteld.
20-374

Ondertekenen convenant 'Broekpolder2040'

1.

Samen met de provincie Zuid-Holland,
13 oktober
het Hoogheemraadschap van Delfland en 2020
de coöperatie Broekpolder 2040 het convenant 'Broekpolder2040' (20 -0273397)

2.

aan te gaan.
De raad hierover te informeren conform
brief.

Beslispunt burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171, lid 2, van de
Gemeentewet, wethouder A. Abee aan te
wijzen om het convenant "Broekpolder
2040" te ondertekenen.

Toelichting:
Met dit besluit stimuleert het college een gebiedsgerichte en bottom -up aanpak van én de
samenwerking met de coöperatie Broekpolder,
met als doel te komen tot bestendiging van de
(economische) toppositie als regio, het behouden en versterken van ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in het gebied en het versnellen van de verduurzaming
van het tuinbouwcluster. Hierbij zal aandacht
zijn voor alle eigenaren en belanghebbenden in
het gebied.
20-375

Verruiming terrassen
tot 1 mei 2021

1.

De regeling tot verruiming van de terras- 13 oktober
sen te verlengen tot 1 mei 2021;
2020

2.

Overkappingen van terrassen in de openbare ruimte tot 1 mei 2021 toe te staan
met ontheffing op grond van artikel 2.10
van de APV Westland;

3.

4.

Nadere regels te stellen aan de ontheffing van de overkapping ter waarborging
van de veiligheid en de openbare orde;
De hardheidsclausule op grond van artikel 63 AWR toe te passen op de legesheffing, hetgeen inhoudt dat er geen leges in rekening worden gebracht.

Toelichting
In verband met de corona-maatregelen wordt de
verruiming van de terrasregels verlengd tot 1
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mei 2021. Dit maakt het mogelijk om een groter
horecaoppervlak aan te bieden, zodat de afstandsnormen in acht kunnen worden genomen
zonder dat dit tot een kleiner bezoekerspubliek
hoeft te leiden. Voor eventuele overkappingen
in de openbare ruimte is een APV vergunning
vereist.
Dit besluit kan uiteraard pas worden uitgevoerd
als de horeca weer open mag.
Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen WV ophalen oud papier in Westland (20 0256910)
beantwoording artikel 42 geluidsverhoging Burgemeester Elsenweg (20 0254624)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
Geen maatwerk bij reconstructie (20 -

•

0249731)
beantwoording artikel 42 vragen WV ge-

•

doogbrief (20-0195964)
beantwoording artikel 42 vragen GBW
'Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden'
(20-0259184)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV verzakking Hoflaan tussen Maesemun deweg
en Koningin Julianaweg ‘s -Gravenzande
(20-0262542)

•

beantwoording artikel 42 vragen LPF
jonge mantelzorgers (20 -0264893)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
kwaliteit en inhoud antwoorden op mel-

•

dingen inwoners (20-0246144)
beantwoording artikel 42 vrag en WV
huisvesting Vitis en bibliotheek in voormalig gemeentehuis 's Grav enzande (20-

•

0273831)
beantwoording artikel 42 vragen WV

•

Bloemenstraat Poeldijk (20-0263217)
beantwoording artikel 42 vragen WV
wensen sportverenigingen De Lier (20 0230021)

•

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
buslijn 31 door centrum Monster (20 0272152)
beantwoording artikel 42 vragen WV
klachten Caiway (20-0272292)
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•

beantwoording artikel 42 vragen LPF niet
(goed) werkend waterpompsysteem in
Hoogeland (20-0261534)

•

beantwoording artikel 42 vrage n WV
Voedselbank Haaglanden (20-0253441)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
kunstcollectie in bezit van Westland #1
en #2 (20-0261030)

Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 43)

beantwoording artikel 43 verzoek CDA

13 oktober

Onzekerheid rechtmatige besteding PGB 2020
en Wmo-kosten (20-0263154)
•

beantwoording artikel 43 verzoek GBW
communicatie problematiek o.a. Hortensiastraat Monster (20-0262028)
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