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20-341

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum besluit

Vaststelling

Concept besluitenlijst B&W 15 september 2020

22 september

besluitenlijst

(20-0254576) ongewijzigd vast te stellen.

2020

Schrijven college
dd. 23 september

1.

De Raad conform bijgevoegde concept
raadsbrief te informeren over de stand

inzake tweewekelijks
overzicht steunmaatre-

van zaken aangaande ingekomen
verzoeken om steun voortvloeiend uit de

gelen coronacrisis

coronacrisis.

22 september
2020

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 15
september 2020.
20-342

Stemadviezen Algemene Ledenvergadering (ALV ) VNG op 25
september 202

1.

2.

De stemadviezen voor de ALV VNG d.d. 25
22 september
september 2020 over te nemen, conform bij- 2020
gaande voorstellen.
De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente.

Toelichting:
Het college heeft de stemadviezen voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor 25
september as. bepaald. Als lid van de VNG
heeft de gemeente Westland er belang bij dat
de vereniging enerzijds haar rol en taken adequaat vervult en anderzijds dat de vereniging
haar financiën op orde houdt. De ALV is het moment om daar als gemeente inbreng in te hebben.
20-343

Rijksmiddelen combinatiefunctionarissen

1.

In te stemmen met het bestemmen van middelen ontvangen van het Rijk aan het doel
waarvoor de middelen worden aangevraagd
en zijn uitgegeven, te weten combinatiefunctionarissen bij Vitis en Cultuurweb.

Toelichting:
Met dit besluit worden ontvangen rijksmiddelen
voor de inzet van zogeheten ‘combinatiefunctionarissen’ in Westland gebruikt voor ditzelfde
doel. Hiermee kan het werk van Vitis en
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Cultuurweb op het gebied van sport, cultuur en
buurtcoaching in Westland dee ls worden
betaald.
20-344

Mandaatbesluit

1.

Het mandaatbesluit woningcorporaties

22 september

woningcorporaties
Westland

Westland vast te stellen.
Het mandaatbesluit woningcorporaties

2020

2.

Westland te laten ingaan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019.
3.

Bekendmaking van het besluit te laten
geschieden volgens de gebruikelijke
weg.

Toelichting:
Met dit besluit mandateert het college van B&W
met terugwerkende kracht de woningbouwcorporaties die in Westland werkzaam zijn tot het
verlenen van huisvestingsvergunningen en het
innemen van urgentieaanvragen van mensen die
in Westland willen wonen en/of aangewezen zijn
op een sociale huurwoning in regio Haaglanden.
20-345

Verrekening nevenin-

1.

komsten collegeleden

Vast te stellen dat er niet hoeft te worden

22 september

teruggevorderd als het gaat om neveninkom- 2020
sten over het jaar 2019, van zowel de zit-

2.

3.

tende collegeleden als de voormalige collegeleden.

De overzichten worden op

Het overzicht neveninkomsten 2019 college
B&W van Westland vast te stellen, en vrij te

de gemeentelijke website

geven voor publicatie op de gemeentelijke
website.

gepubliceerd.

Het overzicht nevenfuncties college B&W
van Westland september 2020 vast te stellen, en vrij te geven voor publicatie op de
gemeentelijke website.

4.

De raad gelijktijdig met de vaststelling van
de declaraties en dienstreizen 2019, later dit
jaar, per brief te informeren.

Toelichting:
Leden van het college van B&W moeten nietambtsgebonden neveninkomsten vanaf een
drempel van 14% verrekenen met hun inkomen
als collegelid. Met dit besluit wordt het overzicht neveninkomsten over 2019 vastgesteld.
Aangezien er bij alle (voormalige) collegeleden
geen sprake is van niet-ambtsgebonden neveninkomsten in 2019, is van verrekening geen
sprake.
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20-346

Benoeming Buitengewoon ambtenaar van

Voorgesteld besluit
1.

de burgerlijke stand

Datum besluit

De heer D. van Koppen voor de du ur van 22 september
zijn raadslidmaatschap, te benoemen tot 2020
Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.

Toelichting:
De heer van Koppen is voor de duur vanuit zijn
raadslidmaatschap benoemd als Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om huwelijken te kunnen voltrekken van vrienden en bekenden.
20-347

Motie Leeuwenhorstlaan (Boomawatering)

1.

De motie alleen uit te voeren ten aanzien 22 september
van uitplaatsing van bedrijven uit glas2020
tuinbouwgebieden in het hele Westland
waarvan de verplaatsing noodzakelijk is
in verband met gewenste ontwikkelingen
(herstructurering of transformatie)

2.

3.

De raad via bijgaande brief te informeren
over de uitvoerbaarheid van de motie
Leeuwenhorstlaan te Poeldijk.
3. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.

Toelichting:
In juni 2015 zijn de rotonde en de nieuwe Leeuwenhorstlaan (voorheen Van Ruijvenlaan) in
Poeldijk geopend. Voor de aanleg van de rotonde en de nieuwe weg is een perceel grond
aangekocht. Niet het hele perceel was nodig
voor de aanleg van de weg.
Tijdens de raadsvergadering van 20 februari
2018 is een motie ingediend door de raad
waarin kortweg wordt voorgesteld om de overgebleven gronden beschikbaar te stellen aan bedrijven in de gemeente Westland die moeten
verhuizen om gewenste ontwikkelingen (transformatie, herstructurering) op de huidige vestigingslocatie mogelijk te maken. De ruimtelijke
procedure om uitvoering van de motie mogelijk
te maken ten aanzien van andere bedrijven, die
dus niet worden verplaatst in verband met ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied, is niet
gestart. De provincie heeft aangegeven dat de
verplaatsing van binnenstedelijke bedrijven naar
buitenstedelijk gebied in strijd is met het provinciale beleid en daarom niet is toegestaan. Uitplaatsing van bedrijven uit andere delen van het
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glastuinbouwgebied (buitenstedelijk gebied) in
het Westland is wel mogelijk. Het perce el aan
de Leeuwenhorstlaan is daarmee niet meer exclusief bedoeld voor de uitplaatsing van bedrijven uit het glastuinbouwgebied Boomawatering
maar voor alle glastuinbouwgebieden uit de Gemeente Westland.
20-348

Ontwerp bestemmings-

1.

plan 'Prinsenland te
Honselersdijk'
2.

3.

In te stemmen met de vormvrije m.e.r. -

22 september

beoordeling voor het bestemmingsplan
'Prinsenland te Honselersdijk'.

2020

In het kader van het bestemmingsplan
'Prinsenland te Honselersdijk' geen
milieueffectrapportage op te stellen.
De nota van beantwooring reacties 3.1.1
Bro overleg bestemmingsplan 'Prinsenland te Honselersdijk' vast te stellen als

4.

resultaat van het vooroverleg.
Het ontwerp bestemmingsplan 'Prinsenland te Honselersdijk' conform artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening ter

5.

inzage te leggen.
De raad te informeren middels bijge-

6.

voegde raadsinformatiebrief.
Wethouder Gardien mandaat te verlenen
om een enkele aanpassing in het bestemmingsplan door te voeren.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp bestemmingsplan ‘Prinsenland te Honselersdijk’ in procedure
gebracht. Dit bestemmingsplan maakt juridisch
planologisch de realisatie van 27 woningen met
bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en
groen aan de Burgemeester Hoogenboomstraat
te Honselersdijk mogelijk.
20-349

Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan

1.

Bonnenpolder
gem. Rotterdam

In te stemmen met bijgevoegde ziens22 september
wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 2020
Oranjebonnen van de gemeente
Rotterdam.

2.

De in te dienen zienswijze ter kennisneming aan te bieden door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief en hierin
te verwijzen naar de vergadering van de

3.

commissie Ruimte van 6 oktober 2020.
De zienswijze te verzenden naar de gemeenteraad van Rotterdam na 6 oktober
as. en indien de raad(scommissie) aanpassingen wenst deze aan het college

4

B&W

COLLEGEBESLUITEN
Publicatiedatum: 24 september 2020
Week: 39

Volgnr

Nr. 20-0256169

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Datum besluit

voor te leggen in de vergadering van 13
oktober as.
Toelichting:
De gemeente Westland wil een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan Oranjebonnen van de gemeente Rotterdam. Het bestemmingsplan Oranjebonnen maakt "natuurbegraven" mogelijk langs een gedeelte van de
gronden gelegen langs het Bonnen pad. Dit is
wat Westland betreft niet verenigbaar met het
recreatieve karakter van het aangrenzende
Staalduinsebos.
De raad wordt hierover geïnformeerd via aan
raadsinformatiebrief en legt de zienswijze voor
aan de commissie die desgewenst nog inbreng
kan geven.
20-352

Gunning opdracht

1.

De opdracht tot levering van een appli- 22 september

levering applicatie
Bestuurlijke besluitvor-

catie ter ondersteuning van het proces 2020
van Bestuurlijke besluitvorming te gun-

ming

nen aan Doc Wolves.
Toelichting:
De gemeente neemt in het kader van besturen
veel besluiten: de gemeenteraad neemt kader
stellende besluiten, het college neemt uitvoeringsbesluiten. Om deze besluitvorming te ondersteunen wordt een computerapplicatie gebruikt. Zo kunnen voorstellen efficiënt worden
opgesteld en in college- en raadsvergaderingen
worden besproken. Ook kunnen burgers hierdoor zien welke besluiten voorliggen en kunnen
ze gebruik maken van het inspreekrecht. Ook is
de besluitvorming via internet volgen. De huidige applicatie is verouderd en hapert. Daarom
wordt een meer moderne applicatie aangeschaft. Dit kost niets extra t.o.v. de licentiekosten van de huidige applicatie.
•

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

20-316

Aanvraag WestlandStek

1.

beantwoording artikel 42 vragen CDA

22 september

kinderveiligere verkeersafwikkeli ng (200209374)

2020

•

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

•

beantwoording artikel 42 vragen LPF betaalbare woningen (20 -0244019)

De WestlandStek toe te kennen aan me-

01 september

vrouw I.F. Jansen-van der Zwan.

2020
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2.

De WestlandStek uit te reiken ter gelegenheid van haar afscheid op 18 september
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 ingezet voor een
organisatie/vereniging in de gemeente Westland
en/of haar rechtsvoorgangers. Mevrouw Jansen van der Zwan heeft zich gedurende 14 jaar
vrijwillig ingezet voor het project Klas in de Kas
door gastlessen te geven aan
basisschoolleerlingen over de glastuinbouw.
Naast de gastlessen brengt ze ook een bezoek
met de leerlingen aan Royal Flora Holland en
geeft rondleidingen bij tuinbouwbedrijven. Zij is
jaarlijks actief tijdens Kom in de Kas en heeft
zich daarnaast gedurende zes jaar bestuurl ijk
ingezet als secretaris van Infogroep
Glastuinbouw Westland.
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