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Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 22 september 2020

29 september

besluitenlijst

(20-0260360) ongewijzigd vast te stellen.

2020

Besluitvorming plan
van aanpak project

1.

In te stemmen met het plan van aanpak
verkenning Floragebied versie 10

Floragebied

2.

In te stemmen met het aanvragen van
een krediet bij de gemeenteraad van

15 september
2020

€1.000.000 exclusief BTW voor het uitvoeren van de verkenning van het programma Floragebied conform raadsvoorstel
Toelichting:
Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor de verkenning van de ontwikkeling
van het Floragebied. Deze gebiedsontwikkeling
moet een belangrijke stimulans opleveren voor
de kennis- en innovatieinfrastructuur van de
glastuinbouw. De gemeenteraad wordt gevraagd
hiervoor additionele middelen ter beschik king te
stellen.
20-337

Sportakkoord Westland

1.

Het Sportakkoord Westland te
ondertekenen.

15 september
2020

Besluit burgemeester:
1.

Op grond van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet wethouder P. Varekamp
aan te wijzen om het Sportakkoord Westland namens de gemeente Westland te
ondertekenen.

Toelichting:
Door de ondertekening van het Sportakkoord
Westland spreekt de gemeente Westland de
ambitie uit om zich samen met de Westlandse
sportwereld en maatschappelijke partners in te
spannen om nog meer Westlanders te laten
sporten.
20-354

Subsidie Seniorenraad
2021

1.

In te stemmen met het toekennen van
een subsidie voor 2021 van € 16.000
aan Stichting Seniorenraad Westland.

Toelichting:
De Seniorenraad is in 2016 opgericht om activiteiten te organiseren in het belang van onze
inwoners ouder dan 65 jaar. Daarnaast ma akt
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zij deel uit van de ASDW (Adviesraad Sociaal
Domein Westland). We besluiten op basis van
artikel 2 ASV en artikel 21 van de Subsidieregeling diverse activiteiten de Seniorenraad Westland een subsidie voor 2021 van € 16.000 toe te
kennen.
20-355

Concept programmabegroting 2021-2024 (2e

1.

lezing)
2.

Jaarschijf 2021 van de programmabegro- 29 september
ting 2021-2024, inclusief het daarin ver- 2020
werkte dekkingsplan, vast te stellen.
De meerjarenramingen voor de jaren
2022-2024 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

3.

4.

De bestedingsplannen reserves zoals die
ten grondslag liggen aan de reservemutaties in 2021 vast te stellen.
De regels ten aanzien van de bestedingsplannen niet van toepassing te verklaren voor de 16 in het raadsvoorstel
benoemde bestemmingsreserves waarvan een onvoldoende onderbouwd bestedingsplan aanwezig is, zodat deze reserves niet vervallen.

5.

Het voorstel om een voorziening egalisatie afval over te nemen en een voorzie-

6.

ning egalisatie afval in te stellen.
De infographic Begroting in één Oogop-

7.

slag vast te stellen
Het communicatieplan vast te stellen

Toelichting:
Met dit besluit biedt het college de raad een
sluitende programmabegroting 2021 -2024 aan.
De begroting bouwt voort op de Perspectiefbrief
die op 25 juni aan de gemeenteraad is verstuurd. Het college gaat lokale uitdagingen actief het hoofd bieden, niet door te bezuinigen,
maar juist door anticyclisch te investeren. Het
belang voor en de unieke kracht van onze samenleving stellen we daarbij centraal. In dat
verband doen we voorstellen waarmee de komende jaren voldoende steun kan worden verleend aan de Westlandse gemeenschap en daarnaast kan worden geïnvesteerd in noodzakelijke
voorzieningen en projecten. Voor een groot deel
wordt hiervoor een beroep gedaan op de reserve Versterking financiële soliditeit, waarmee
een Investeringsfonds en steunfonds worden ingesteld. Maar er wordt ook een aantal
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voorstellen gedaan die, voorzien van structurele
dekking, in de meerjarige exploitatie verwerkt
zullen worden.
20-356

Wensen en bedenkin-

1.

gen van de raad bij de
concept RES

De wensen en bedenkingen van de raad

29 september

te sturen naar de regiocoördinator RES
MRDH, die deze op 1 oktober door zal

2020

sturen naar het Nationaal Programma
RES, voorzien van bijgevoegde begeleidende brief.
Toelichting:
In de raadsinformatiebrief van 14 mei 2020 is de
raad de mogelijkheid gegeven wensen en bedenkingen op de concept Regionale Energiestrategie (RES) kenbaar te maken en is het vervolgproces kenbaar gemaakt. Het college stemt
nu in om de wensen en bedenkingen van de
raad aan het Nationaal Programma RES te sturen.
20-357

Besluit vormvrije
m.e.r.-beoordeling

1.

'Zuideinde nabij 14 te
Naaldwijk'.

De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk' vast te stel-

29 september
2020

len.
Toelichting:
Het project omvat het oprichten van acht sociale
huurappartementen voor starters en twaalf zorgappartementen. Om hierin te kunnen voorzien is
een omgevingsvergunning aangevraagd, 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 de omgevingsvergunning ‘Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk’.

Beantwoording raads-

•

vragen (artikel 42)

beantwoording artikel 42 vragen WV

29 september

leefomgeving Händellaan, Franckstraat
en Wagenaarstraat N (20-0221100)

2020

•

beantwoording artikel 42 vragen operatie
steenbreek (20-0217766)

•

beantwoording artikel 42 vragen GBW
Flexwoningen in Westland (20 -0243446)

•

beantwoording artikel 42 vragen LPF artikel AD over sinterklaasintocht (20 0259679)
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•

beantwoording artikel 42 vragen WV afbrekende takken Sweelincklaan 's -Gravenzande (20-0255270)

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

•

beantwoording artikel 42 vragen WV
staat trottoirs (20-0246406)

•

beantwoording artikel 43 vragen GBW

29 september

per email ontvangen (20 -0256629)

2020
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